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въздействието на цифровата трансформация върху пазарите на труда в ЕС
 ЕКП представя доклада „Нови синдикални стратегии за новите форми на
заетост“
 Европейската комисия публикува доклад за реинтеграцията на
продължително безработните лица
 Европейската фондация за подобряване на условията на труд и живот
публикува доклад относно добавките за старшинство в Европа
 Европейската комисия представя изследване на работещите бедни в Европа
 ОИСР представя доклад относно икономическото овластяване на жените
 Изследователският център на ЕК съвместно с Международния институт за
приложен системен анализ (international institute for applied systems analysis)
представят съвместен доклад за бъдещата демографска картина на ЕС
 Европейският синдикален институт публикува работен доклад, изследващ
работата в он-лайн платформа и нагласите на работниците за колективно
представителство
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НА ФОКУС:
ВКЛЮЧВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СИНДИКАТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР

Представеният доклад е разработен в рамките на проект «Включване на синдикатите в
Европейския семестър” (INVOlvement of Trade UNions in the European Semester’,
INVOTUNES), изпълняван в периода 2018-2019. Водеща организация е Европейската
социална обсерватория (OSE). Участват партньори от университети и изследователски
институти от 8 страни: България, Белгия, Финландия, Италия Унгария, Швеция,
Португалия, Германия. В България проектът се изпълнява от екип на ИССИ (Л. Томев,
Н. Даскалова, Л. Костов, М. Иванов) и изследователи от БАН. Проектът цели да
представи механизмите за достъп, стратегиите и ресурсите, които синдикатите
използват, за да бъдат включени в Европейския семестър.
За повече информация: http://www.ose.be/invotunes/index.html
Докладът
е
публикуван
в
OSE
http://www.ose.be/EN/publications/ose_paper_series.htm
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”Това, което Европа казва има смисъл”: Европейският семестър като катализатор за
преодоляване на трудностите в националния социален диалог?
България

Май 2019 г.
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“What Europe says matters”: the European Semester as a catalyst to overcome national
social dialogue blockages? Case study Bulgaria.
Lyuben Tomev, Nadeshda Daskalova, Lyuboslav Kostov and Martin Ivanov
Institute for Social and Trade Union Research (ISTUR) at the Confederation of Independent
Trade Unions in Bulgaria (CITUB)
Този Работен доклад е изготвен в контекста на финансирания от Европейската комисия
проект „Включване на националните синдикати в европейския семестър“
(INVOTUNES, 2018-2019), който се координира от Европейската социална
обсерватория (OSE). Европейската комисия не носи отговорност за факти или мнения,
изразени в тази публикация, или за тяхното последващо използване. Това е отговорност
единствено на авторите.
Working Paper Series на Европейската социална обсерватория (ЕСО) се публикуват под
формата на три различни вида публикации на английски или френски език.
„Изследователските доклади” са предназначени за разпространение на резултатите от
обективни изследвания и анализи. „Информационните доклади” съдържат лесно
достъпна и редовна информация по различни теми. „Докладите-становища“ се състоят
от кратки, ориентирани към политиката становища и препоръки за политиците.
Позоваване на тази публикация:
Tomev, L., Daskalova, N., Kostov, L. and Ivanov, M. (2019), ‘What Europe says matters’: the
European Semester as a catalyst to overcome national social dialogue blockages? Case study
Bulgaria. National trade union involvement in the European Semester (INVOTUNES)
project. OSE Working Paper Series, Research Paper No. 36, Brussels: European Social
Observatory, May, 38 p.

С финансовата подкрепа на Европейската комисия
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Настоящият Изследователски доклад на Европейската социална обсерватория описва найважните характеристики на включването на българските синдикати в „европейските“ и
„националните“ цикли на Европейския семестър в периода 2014 - 2018 г. Той изследва
особеностите на включването на националните синдикати, включително каналите за
достъп, следваните стратегии, както и наличните и обменяни ресурси. Докладът също така
разглежда влиянието на синдикатите върху определянето на националния дневен ред,
както и върху резултатите (основните документи) и последствията от семестъра
(политическите решения на Европейско и национално равнище). Докладът включва и
задълбочено изследване на случай, илюстриращ връзката на Европейския семестър и
националния социален диалог. В заключение са предложени препоръки за по-добро
включване на синдикатите.
Изследването използва качествени изследователски методи. Документалният анализ на
съществуващите национални и европейски изследвания и европейски, национални и
синдикални документи, разработени в контекста на Семестъра, се допълва от 15
полустандартизирани интервюта с представители на българските социални партньори,
националното правителство и Европейската Комисия (наричана по-нататък Комисията),
участващи в процеса на Семестъра. Липсата на национални изследвания на участието на
заинтересованите страни в Европейския семестър от неговото стартиране през 2011 г.
ограничава до известна степен възможността да се очертаят неговата динамика и
променящата се роля на синдикатите на различни етапи от процеса.
България може да бъде характеризирана като страна с „умерена” степен на натиск от ЕС,
ниски нива на представителност на синдикатите (по отношение на синдикалната
плътност) и принадлежност към Централно-Източноевропейския клъстер на
индустриални отношения. Документалният анализ показва, че през разглеждания период
Специфичните за държавата препоръки (СДП) са намалели както по отношение на техния
брой, така и на техния обхват. Въпреки това, ЕК посочва сравнително ниско ниво на
прилагане на СДП.
Периодът 2014-2018 в България беше белязан от политическа нестабилност и граждански
и синдикални протести. Честите промени на правителствата и постоянните вътрешни
противоречия в управляващите коалиции създадоха труден контекст за социалния диалог.
Въпреки съществуването на добре изградена институционална рамка за социалния диалог,
социалните партньори са само формално включени в процеса на приемане на политики и
техните възгледи често се пренебрегват. Напрежението между правителството и
социалните партньори поради честите едностранни решения на правителството по
въпроси, свързани с трудовата и социалната политика, както и напрежението между
самите социални партньори, допълнително усложни средата за социален диалог. На този
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фон ефективното включване на социалните партньори в националния цикъл на Семестъра
беше възпрепятствано.
Проучването на литературата и анализът на интервютата показват, че: а) участието на
българските синдикати в Европейския семестър се е подобрило през разглеждания период,
особено на Европейско равнище; б) повишават се информираността на българските
социални партньори за основните документи и етапи на Семестъра и ангажираността за
включване в него, особено от 2015 г. насам; в) синдикатите считат, че много от
посланията и препоръките, произтичащи от Европейския Семестър в областта на пазара на
труда и социалната политика са до голяма степен уместни и съответстват на техните
приоритети.
Докладът идентифицира различни, едновременно съществуващи, канали за формално и
неформално включване на социалните партньори на национално и европейско равнище,
включително: специфични структури за официални консултации между социалните
партньори и правителството по въпроси, свързани със стратегията „Европа 2020“ и
Европейския семестър; Икономически и социален съвет; национални тристранни органи,
включително Националния съвет за тристранно сътрудничество и редица тристранни
органи за управление на важни институции; дебати в парламента и лобиране; писмени
документи и пряк контакт с Комисията. Писмените становища, позиции и анализи на
двете синдикални конфедерации са най-често използваният канал за пряко включване в
Семестъра както на национално, така и на европейско равнище.
Докато синдикатите считат включването си на национално равнище за неефективно и
формално, само с ограничено въздействие върху резултатите, пряката комуникация на
европейско равнище, включително с Комисията и Европейската конфедерация на
профсъюзите (ЕКП), се разглежда като най-успешен канал за включване на националните
синдикати в Европейския семестър. Преките контакти с Комисията са високо ценени и се
разглеждат като канал, чрез който те могат да засилят своята позиция, да преодолеят
„блокирането“ на социалния диалог на национално ниво и да привлекат вниманието на
Комисията към важни национални въпроси, свързани с труда и социалната политика.
Взаимният обмен на ресурси се възприема като полезен както от синдикатите, така и от
Комисията. От 2016 г. това участие се е подобрило с насърчават „вътрешните” стратегии,
насочени към участниците във вземането назначаването на „синдикални представители за
връзка по Семестъра” (TUSLO).
Създаването на национални институционални структури и подобреният пряк контакт с
Комисията на политически решения. В същото време недостатъците на
институционализираното участие на национално равнище и чувството за наложени от ЕС
реформи в някои области принуждават синдикатите да приемат стратегии, „насочени
навън” или комбинация от двата типа стратегии, за да упражняват натиск върху
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правителството. Но както синдикалните конфедерации, така и работодателските
организации са изправени пред трудности при координирането на дейностите, свързани
със Семестъра.
Въпреки формалните пречки пред тяхното участие на национално ниво, българските
синдикати създават подходящи лостове и канали на влияние. Те разполагат с всички
организационни и човешки ресурси и знание, от които се нуждаят, за да участват в
Европейския семестър и до известна степен да повлияят документите на Семестъра, наймалкото за „фина настройка“ на посланията в Докладите за страната и Специфичните за
държавата препоръки. Този факт се признава и от представителите на Комисията.
Независимо от трудния контекст за осъществяване на социалния диалог, докладът
представя някои успешни примери за социален диалог по въпроси, произтичащи от СДП и
Националната програма за реформи (НПР). Задълбоченото проучване на проблемите,
свързани с участието на синдикатите в създаването на прозрачен механизъм за определяне
на минималната работна заплата, препоръчано в няколко последователни СДП, показва
потенциала на социалния диалог за постигане на компромис и съгласие по националните
приоритети. СДП действително изигра ролята на катализатор на процесите, които вече
бяха поставени в дневния ред на социалния диалог. Очакваното успешно приключване на
преговорите ще повиши доверието в ползите от решаване на поставените в СДП въпроси
чрез социален диалог.
Докладът завършва с извода, че участието на българските синдикати в Европейския
семестър се е подобрило през разглеждания период, особено на европейско равнище,
поради редица фактори на национално и европейско равнище, които действат като
катализатор на процесите. Съществува обаче необходимост от по-нататъшно подобряване
на институционалната и организационната рамка с оглед по-ефективното включване на
социалните партньори.
С оглед на това, вътрешноорганизационната координация между националните социални
партньори, включително между двете синдикални конфедерации, също трябва да се
подобри за да мотивира националното правителство ефективно да включва социалните
партньори в Семестъра и да им осигури по-голямо влияние при вземането на решения.
Също толкова важно в това отношение е изграждането на капацитет и увеличаването на
ресурсите и експертния опит на социалните партньори.
Европейският семестър и Европейският стълб на социалните права (EССП) следва да
бъдат свързани по-тясно и да станат общ „европейски икономически и социален
семестър” през следващите години. EССП се разглежда като възможност да се настоява за
по-ориентирана към социалните въпроси програма на Семестъра, за засилена роля на
синдикатите в процесите и за по-структуриран и ефективен национален социален диалог в
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бъдеще. Бъдещото включване на целите на EССП в CДП ще подобри значително връзката
между Семестъра и националния социален диалог.
Адрес за контакт: Д-р Любен Томев, Институт за социални и синдикални изследвания
(ИССИ), ltomev@citub.net
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1. Въведение и очертаване на контекста
Този доклад разглежда еволюцията и динамиката на включването на българските
синдикати в „европейските“ и „националните“ цикли на Европейския семестър в периода
2014-2018 г. Той има за цел да очертае особеностите на участието на националните
синдикати, включително каналите за достъп, стратегиите, които синдикатите следват,
наличните ресурси и влиянието върху определянето на дневния ред, резултатите и
последствията от Европейския семестър.
Политическата инициатива, избрана за задълбочено проучване на случай, свързан със
социалния диалог, описва прилагането на Специфична за държавата препоръка (CДП
2014) за създаване на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна
заплата в консултация със социалните партньори. Тази тема многократно се повдига в
Препоръките за България от 2014 г. насам и се разглежда в Националната програма за
реформи (НПР).
Докладът, който използва понятията, определени в Аналитичната рамка на проекта
(Sabato 2018а) е структуриран по следния начин. След Въведението и определянето на
контекста, вторият раздел описва включването на синдикатите в Семестъра. Третият
раздел разглежда връзките между Семестъра и националния социален диалог, докато
четвъртия раздел представя синдикалните стратегии. Раздел 5 прави качествена оценка на
влиянието на българските синдикати върху Семестъра. Раздел 6 представя „задълбочено
изследване на случай“, в който се описва ролята на социалния диалог в постигането на
споразумение за механизъм за определяне на минималната заплата, както се изисква в
препоръките за България. Заключенията и препоръките за подобряване на включването на
синдикатите в Семестъра са обобщени в последния седми раздел.
Докладът се основава на документален анализ на съществуващите национални и
Европейски изследвания; Европейски и национални документи, свързани със Семестъра1
и позиции и становища на синдикатите. Методологиите, използвани за разбиране на
влиянието на синдикатите върху процеса и резултатите на Европейския семестър,
включват също така методи за „приписано влияние” и „триангулация на източниците”.
Българските изследователи проявяват слаб интерес към участието на социалните
партньори в Семестъра. Малкото съществуващи национални анализи се отнасят по-скоро
до съдържанието на НПР, докладите по страни (ДС) и СДП, отколкото до процесите,
свързани с участието на заинтересованите страни. В това отношение в нашия анализ ние
черпим данни основно от съответните сравнителни Европейски изследвания (Eurofound
2016, 2017, 2018; Vanhercke B. et al. 2015, Sabato S. et al. 2017 и др.).

1

Национални програми за реформи; Програми за конвергенция, Доклади по страни; Специфични за
всяка държава препоръки; документи, свързани с процедурата за прекомерен дефицит и процедурата за
макроикономически дисбаланси и т.н., обхващащи основно разглеждания период (т.е. периода между
2014 г. и 2018 г.).
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В допълнение към документалния анализ бяха проведени 15 полустандартизирани
интервюта с представители на социалните партньори, националното правителство и
Комисията, включени в процеса на Европейския семестър 2.
Политически контекст
Разглежданият в този доклад период в България се характеризира с политическа
нестабилност, граждански и профсъюзни протести. Между 2013 и 2017 г. имаше три
коалиционни и три служебни правителства. Предсрочните парламентарни избори през
март 2017 г. доведоха до победа на управляващата до тогава дясноцентристка партия
Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ). Въпреки това, ГЕРБ трябваше да
сформира безпрецедентно коалиционно правителство с блока на Обединените патриоти
(ОП). Третото правителство на Бойко Борисов от 2009 г. едва ли може да се определи като
дясноцентристко, тъй като ОП обединява три националистически партии с много
противоречиви виждания за външната и вътрешната политика на България, вкл. по
отношение на Европейския съюз (ЕС). Политическата нестабилност и постоянните
вътрешни противоречия в коалиционните правителства през последните години създадоха
труден контекст за социалния диалог. Социалният диалог трябваше да започва отново с
всяко ново правителство. Напрежението между правителството и социалните партньори
поради честите едностранни решения на правителството по въпроси, свързани с трудовата
и социалната политика, както и напрежението между самите социални партньори,
допълнително влоши средата за социален диалог. В контекста на кризата и
правителствените политики на строги икономии в рамките на новото икономическо
управление на ЕС се прояви ясна тенденция към по-голяма асиметрия между
икономическите и социалните измерения на политиката на правителството.
Степен на натиск от ЕС
България е сред страните от ЕС, които изпитват умерена степен на натиск от ЕС (Sabato
2018а). Документалният анализ показва, че през разглеждания период, CДП са намалели
както по брой, така и по обхват - от шест през 2014-2015 г. до три през 2018-2019 г.,
докато броят на социалните СДП е намалял от три до една от 2016 г. нататък3. Комисията
посочва сравнително ниското ниво на прилагане на СДП. Според последния Доклад за
страната 2018 г. (ДC) с многогодишна оценка на прилагането на СДП от 2011 г. до сега,
74% от всички препоръки за България, са имали „известен напредък“. За 26% от СДП е
регистриран „ограничен“ или „никакъв напредък“ (Европейска комисия 2018).

2

3

Те включват: синдикални и работодателски представители за връзка по Семестъра, синдикални лидери
от двете национални конфедерации, представители на работодателите, правителствени служители,
служители на бюрото на ЕК и представител за връзка на Комисията по Европейския семестър за
България. Позоваването на интервютата, цитирани в текста, се прави като се използва код, чийто ключ
е даден в Списъка на интервюираните (Приложение 1)
See Annex 2
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СДП в най-важните за синдикатите области са свързани с: пенсионната реформа;
разширяването на обхвата и ефективността на активните политики на пазара на труда
(АППТ) за групите в неравностойно положение; намаляването на бедността, адекватния
обхват на социалното подпомагане, включително схемата за минимален доход; здравната
реформа; реформите на професионалното и висшето образование; създаването на
прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата (MРЗ). СДП,
свързани с макроикономическата и фискалната политика, се фокусират върху фискалната
корекция, бюджетните мерки, ефективността на публичните разходи, реформата на
публичната администрация, корупцията и сивата икономика4. Заслужава да се отбележи
също така, че в периода 2015-2017 г. България изпитва прекомерни макроикономически
дисбаланси, което изисква решителни политически действия и засилено наблюдение от
страна на ЕС, за да се гарантира спазването на процедурата за макроикономически
дисбаланси (ПМД).
Представителност на националните синдикати
В България има две големи синдикални конфедерации - Конфедерацията на независимите
синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда „Подкрепа” (КТ Подкрепа) 5 и
пет организации на работодателите, признати за представителни на национално ниво6. И
двете синдикални конфедерации са членове на Международната конфедерация на
профсъюзите (МКП) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).
В сравнение с останалите страни, участващи в проекта INVOTUNES 7, синдикалната
плътност в България (около 15%)8 е една от най-ниските. Въпреки създаването на редица
нови организации през последните години, синдикалната плътност все още спада, макар и
с по-бавни темпове, в сравнение с нивата от началото на прехода през 90-те години. Броят
на членовете на синдикатите е намалял от 364 091 през 2012 г. на 350 879 през 2016 г.,
като 271 312 са членове на КНСБ и 79 567 - членове на КТ „Подкрепа”.
Система на индустриалните отношения и състояние на социалния диалог
Създаването на модела на индустриални отношения в България беше част от радикалната
икономическа и социална трансформация на страната в началото на 90-те години
(Daskalova 2015). В сравнителна европейска перспектива България принадлежи към
Централно-Източно Европейския клъстер на индустриални отношения (Sabato 2018b).
На национално ниво, социалният диалог се провежда в рамките на Националния съвет за
тристранно сътрудничество (НСТС), създаден през 1993 г. НСТС включва на паритетна
4

Annex 2

По време на прехода те следваха два различни пътя - радикална реформа на старите синдикати - КНСБ
и създаване на нова организация - КТ „Подкрепа”
6
Според критериите, определени в Кодекса на труда
7
e INVOTUNES включва осем страни: Белгия, България, Финландия, Германия, Унгария, Италия,
Португалия и Швеция.
8
Тази цифра се отнася само до конфедерациите, които са представителни според преброяването през
2016 г.
5
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основа представители на правителството, синдикатите и организациите на
работодателите, които са признати за представителни (според преброяване на социалните
партньори на всеки четири години). НСТС е консултативен орган, който обсъжда
изменения в социалното и трудовото законодателство, както и политики и документи,
свързани с трудовите и социалните въпроси. Някои от темите, обсъждани в НСТС
напоследък, са в отговор на СДП и НПР.
Икономическата криза от края на първото десетилетие на 2000 г. и прилагането на новото
икономическо управление на ЕС промениха индустриалните отношения и оказаха натиск
както върху процесите, така и върху резултатите от социалния диалог и колективното
договаряне (Tomev 2014, 2015). Според интервюираните социални партньори техните
предложения в НСТС често са подценявани или пренебрегвани от сменящите се
правителства през разглеждания период. Това се потвърждава от доклада на Eurofound,
според който, „въпреки че институционалната рамка за социален диалог в България е
приета от социалните партньори и участието официално се осъществява, съществуват
известни опасения относно ефективността на процедурите за консултация“ (Eurofound
2018: 27). Отношенията на сътрудничество между националните организации на
социалните партньори, характерни за началото на кризата се влошиха от 2016 г., когато
работодателите отказаха да договарят минимални осигурителни доходи (MОД). Други
основни сфери на противоречия са увеличаването на MРЗ, добавката за стаж и атаката на
работодателите към колективното договаряне.
Въпреки това, социалният диалог има също и известен успех по въпроси, произтичащи от
CДП, напр. приемането на пенсионната реформа; законодателство в областта на
образованието, включително реформа на професионалното образование; разширяване на
обхвата и ефективността на АППТ и въвеждането на мерки за намаляване на обхвата на
неформалната икономика.
2. Участие на националните синдикати в Европейския семестър: канали за достъп и
обмен на ресурси
2.1 Канали за достъп
Интервютата показват, че през периода 2014—2018 г. каналите за достъп до участие на
синдикатите в процеса на Семестъра на национално и на равнище ЕС са се развили.
Проучването показва, че всички механизми за участие, посочени в литературата
(Eurofound 2016, Sabato et al. 2017), присъстват в страната и си взаимодействат: и ние, от
своя страна ги дискутираме.
Специфични структури за официални консултации на национално равнище между
правителството и социалните партньори по въпросите на Семестъра са Работна
група 13 „Социална политика и заетост“ (РГ13) 9 и Работна група 31 „Европа 2020“
9

Създадена през 2007 г. с Постановление № 85/2007 на Министерския съвет
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(РГ31), към Съвета по европейски въпроси. РГ13 (създадена през 2007 г.) се занимава с
въвеждането на социалните аспекти на стратегията „Европа 2020“, докато РГ31 (създадена
през 2015 г.) координира целия Семестър и изготвя НПР. Работната група 31 има
сравнително тесен състав: тя включва 68 представители на правителствени институции на
експертно ниво. По-широкият състав на РГ31 включва също така 15 представители на
социалните партньори и неправителствени организации (НПО) с консултативни функции.
Първоначално в РГ31 бяха представени само работодателите, а синдикатите се
присъединиха към тях през 2017 г.
Всички интервюирани социални партньори са не доволни от участието си в националния
цикъл на Семестъра чрез РГ13 и РГ31. Те споделят мнението, че тяхното участие е
формално и с ограничено въздействие върху резултатите. Според тях, сред недостатъците
на начина, по който работят тези работни групи, са: електронната комуникация, краткото
време за реакция и липсата на смислена дискусия. Затова е невъзможно социалните
партньори реално да се включат. Според един от интервюираните:
Много често изразените от нас мнения не се вземат предвид. В крайна сметка,
статутът, който имаме, също ограничава способността ни да упражняваме влияние
“(Интервю с представител на работодателска организация за връзка по европейския
семестър).
Тази гледна точка се потвърждава и от документалния анализ (ESC 2016а, Eurofound
2018). Индексът на ЕКП за включване на синдикатите (ЕТUC TU-I) за българските
синдикати показва, че „Докато през 2016 г. не бяха проведени консултации по НПР, през
2017 г. участието се подобри, но синдикатите смятат, че времето за реакция е
недостатъчно, а техните предложения са до голяма степен пренебрегвани и трябва да се
подобри качеството на социалния диалог “(ETUC 2018b).
Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС) 10 е много активно
ангажиран с Европейския семестър, особено от 2014 г. и неговото участие е
категоризирано правилно от Sabato като „средно до високо” (Sabato et al 2017). ИСС е
приел редица становища относно ГОР, НПР, ДС и е предложил мерки и политики по
въпросите, повдигнати в ДС и СДП (ESC 2014, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2017). Както
споменава един от нашите интервюирани: „Ние в Министерството на финансите
анализирахме становищата на ИСС и докладвахме за сериозен набор от предложени
мерки, които бяха въведени от правителството през 2011-2015 г.“ (Интервю с
представител на националното правителство, отговарящ по Европейския семестър 1).
Съществуват и канали за достъп и възможности, произтичащи от системата на социален
диалог, които не са пряко свързани с Европейския семестър, но на практика много от
препоръките за страната са адресирани до националните тристранни органи,

10

Икономическият и социален съвет (ИСС), създаден през 2003 г., включва на паритетна основа
представители на социалните партньори и неправителствения сектор.
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включително Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и редица
тристранни органи за управление на важни институции11.
Бюджетните процедури, както и обсъждането в парламентарните комисии на
проекти на законодателни актове, свързани с прилагането на СДП, също предоставят
възможности за участие и влияние на синдикатите върху вземаните решения.
Експертизата и добрите аргументи са важни за значимото участие на синдикатите, но
също и за лобиране, като средство за привличане на поддръжници от различни
политически партии в Парламента. Влиянието на синдикатите досега обаче е
неравномерно. В някои области има частични успехи12. В други области, като данъчната
реформа, здравеопазването, намаляването на бедността и социалното неравенство,
участието на синдикатите не е постигнало желания резултат.
Писмените становища, позициите и анализите на двете синдикални конфедерации са
най-често използваният механизъм за пряко участие в Семестъра. Този механизъм е важен
както на национално, така и на европейско равнище. Досега практиката показва различни
подходи. В някои случаи реакциите на двете конфедерации са свързани главно със СДП13.
От 2014 г. КНСБ и КТ „Подкрепа” разработват отделни писмени становища и позиции по
основните документи на Семестъра (CITUB 2015, 2016a, 2016b, 2016c, 2017a, 2017b,
2017c, 2018a, 2018d, Confederation of Labour Podkrepa 2017a, 2017b) и ги представят на
правителството, както и на ЕКП и Комисията.
Както посочва представителят на Комисията за Европейския семестър за България: “От
гледна точка на Комисията, това, което получаваме от синдикатите, е "мека
дипломация", информацията, която те представят и степента на влияние върху
анализа. От този момент нататък препоръките са на Комисията“ (Интервю с
представител на Комисията за Европейския семестър).
При липсата на достатъчно ефективна институционална комуникация на национално ниво
този механизъм на участие на синдикатите на европейско равнище, чрез представяне на
писмени становища и анализи, дава положителни резултати и до голяма степен действа
като компенсаторен механизъм. (Интервю с представител на синдикатите за връзка по
Европейския семестър 1).

11
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13

Национален осигурителен институт (НОИ), Национална агенция за професионално образование и
обучение (НАПОО), Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), Фонд за условия на труд,
Национален съвет за насърчаване на заетостта, Комитети за наблюдение на оперативните програми и
др.
Например, планираната средносрочна фискална консолидация е по-постепенна от първоначалните
намерения на правителството; препоръката за подобряване на достъпността и адекватността на
социалните трансфери, доведе до, макар и незадоволително, увеличаване на „гарантирания минимален
доход“ под натиска на синдикатите.
Рискът, подчертан от Комисията, за по-нататъшен растеж на номиналния индекс на разходите за
единица труд; твърдението, че повишаването на MРЗ има отрицателно въздействие върху заетостта на
нискоквалифицираната и нискообразованата работна сила; загриженост относно възможни
неблагоприятни странични ефекти от минималния осигурителен доход (МОД) за определени сегменти
на пазара на труда.
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Интервютата показват действително, че пряката комуникация с ЕК понастоящем се
счита за най-успешния механизъм за включване на националните синдикати в
Европейския семестър. Политиката на откритост на ГД Заетост на Комисията (особено
през последните 2 -3 години) се оценява от всички социални партньори и правителството.
Представителите на КТ „Подкрепа” обаче посочват, че първоначално не са участвали в
срещите с Комисията. (Интервю с Представител на синдикатите за връзка по Европейския
семестър 2; Лидер на национална синдикална конфедерация 2).
Представителството на ЕК в София е много активно и според интервюта, „Не става
въпрос само за поддържане на преки контакти с представителя на Комисията за
Европейския семестър и бюрото за страната, но и за институционална подкрепа за
участието на синдикатите” (Интервю с Представител на синдикатите за връзка по
Европейския семестър1).
Редовно се провеждат срещи с екипа за страната от ГД Заетост , както в контекста на
„мисии за установяване на факти“, така и на отделни презентации и обсъждания на ГОР,
ДС и СДП. Освен това, Комисията организира информационни посещения в Брюксел за
представители на социалните партньори и НПО. С подкрепата на Комисията се
организират и обучителни семинари за представителите на синдикатите за връзка по
Европейския семестър.
Според интервюираните, „взаимодействията с Комисията са много полезни, тъй като
прекият контакт поставя основата за изясняване на позициите, задаване на въпроси и
предлагане на алтернативни решения“ (Интервю с Представител на синдикатите за
връзка по Европейския семестър 2).
По правило, алтернативните предложения рядко се приемат, но ползата за
представителите на Комисията е, че им се дава реалистична картина на обществените
нагласи в страната и различните мнения на отделните местни участници. Въпреки че
участието на българските синдикати на национално равнище е недостатъчно, преките
контакти на европейско равнище, включително с Комисията и ЕКП, се разглеждат като
канал, чрез който те могат да засилят позициите си, да преодолеят „блокирането“ на
социалния диалог на национално ниво и да привлекат вниманието на Комисията към
важни въпроси, свързани с труда и социалната политика. Освен това, както посочва един
от интервюираните, всяка година Синдикалните представители за връзка по Семестъра
(TUSLO) трябва да предоставят на EКП три предложения за проблеми, които да бъдат
включени в CДП. През 2018 г. ЕКП за пръв път насърчи своите национални организациичленки да представят предложения за Специфични за всяка страна препоръки в
социалната област. За първи път в това упражнение са включени 11 държави. По този
начин ЕКП се ангажира да даде глас на своите членове по отношение на съответните
европейски институции, участващи в Семестъра (ETUC 2018a).
Недостатъкът на тези срещи, според всички интервюирани социални партньори и ИСС
(ИСС 2016а), е включването на широк кръг от НПО, с различни и дори противоположни
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интереси и възгледи по въпроси, важни за социалните партньори. Това замъглява
проблемите и няма достатъчно време социалните партньори да представят своите
позиции. Представителят на Комисията изглежда също подкрепя това мнение:
Полезността на тези [съвместни] срещи е по-ограничена. Информацията, която
може да бъде получена по време на двустранната среща (т.е. отделно със
синдикатите и с работодателите), е по-конкретна и полезна, а след това
анализаторът на ЕК може да прецени кое изявление има по-голяма тежест.
Предпочитанието на Комисията е тези срещи да се провеждат поотделно.
(Интервю с представител на екипа на Комисията, отговарящ за страната).
Българските синдикати участват в Европейския семестър също и чрез активните си
контакти с ЕКП. През периода 2016-2018 г. КНСБ и КТ Подкрепа предоставиха отделни
годишни разработки към докладите на ЕКП за приноса на националните синдикати за
предварителните консултации по отношение на Докладите за страните (Bulgaria: CITUB
input 2016, 2017, 2018, Bulgaria: Podkrepa CL input (2016, 2017).
От 2016 г. това участие се подобри с назначаването на представители на синдикатите за
връзка по Европейския семестър.
2.2 Наличие и „обмен“ на ключови ресурси
Според самооценката на ЕКП, България (заедно с Белгия) се счита за страна със
значителни ресурси на синдикатите по отношение на Европейския семестър (Sabato
2018). Българският опит показва, че политическите ресурси на синдикатите по
отношение на Семестъра зависят не само от броя на членовете, но и от използването на
различни канали за достъп и от техния опит.
Въпреки относително ниската синдикална плътност (около 15-20%), в сравнение с други
страни от ЕС, където тя надхвърля в някои случаи 70%, правителството и
работодателските организации признават ролята на двата синдиката като важен фактор в
социалния и политическия живот. Тяхната дейност по отношение на Семестъра доказва,
че те са наясно с неговата важност. Въпреки посочените вече формални пречки пред
тяхното участие на национално ниво, те намират възможните лостове и механизми на
влияние. Този факт се признава и от представителите на Комисията:
„Не мога да идентифицирам конкретни проблеми със синдикатите, защото тяхното
участие, поне в България, е доста активно. Казвам това, като сравнявам с диалога,
който се провежда в други страни” (Интервю с представител на Комисията за
Европейския семестър).
КНСБ има положителен опит в натрупването на експертиза и човешки капитал,
предимно в Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ). Създаден е екип
от експерти в областите, свързани с темите на Семестъра, който подготвя позициите на
КНСБ относно ГОР, ДС и CДП.
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КТ „Подкрепа“ има също Институт за социални, икономически и синдикални изследвания
(ИСИСИ) и експерти, занимаващи се с европейските въпроси, включително със
Семестъра. Въпреки това, представителите на КТ „Подкрепа“ идентифицират липса на
персонал и недостатъчни ресурси, за да дадат своя принос по всички въпроси, свързани с
него. Според един от интервюираните:
„Конфедералният бюджет не осигурява финансиране за дейности, свързани с
Европейския Семестър. Интересът към секторни, регионални и национални проблеми
е особено голям, тъй като тези проблеми са особено големи. Европейският Семестър
е механизъм, който работи добре и не е необходимо разширяване на нашето участие
и свързаните с него ресурси. (Интервю с лидер на национална синдикална
конфедерация2)
Синдикатите имат и познавателни ресурси. Те се осигуряват от изследователските звена
и чрез поддържане на микроикономическа и социална база данни, използвана за
разработването на техните становища. През 2014 г. ИССИ издаде Наръчник за синдикални
активисти „Стратегията Европа 2020 и приоритетите на България“ (Daskalova N., L.
Tomev 2014), в който Европейският семестър също е представен в детайли. Информация,
свързана с Европейския семестър, се разпространява също до членуващите в КНСБ
синдикати, социалните партньори и националните институции чрез електронното
списание на ИССИ Социална Европа14. Дейностите на EКП и мрежата на представителите
на националните синдикати за връзка по Европейския семестър (информация, семинари,
обучение и т.н.) също допълват познавателните ресурси на синдикатите.
Българските синдикати имат правни ресурси, тъй като трудовото и социалното
законодателство им дава правото да бъдат консултирани/ да участват в разработването на
политики, свързани с трудовите и социалните въпроси чрез социалния диалог.
Липсата на достатъчно финансови ресурси на двете конфедерации се компенсира до
известна степен от изпълнението на проекти с национално (по Националните планове за
действие по заетостта, НПДЗ) и европейско финансиране (по оперативните програми на
ЕС).
В организационен план, капацитетът на двете конфедерации е съсредоточен на
конфедерално равнище: това до голяма степен е недостатък и причина Европейският
семестър да не достига ефективно до местните организации. Информация за Семестъра и
свързаните с него становища и анализи се представя на Координационния съвет на КНСБ
и Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”.
От три години насам ЕКП също е въвела много по-добра, по-ефективна и целенасочена
координация на свързаните със Семестъра дейности на своите национални членове

14

https://www.knsb-bg.org/index.php/spisanie-socialna-evropa
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(Интервю с представител на синдикатите за връзка по Европейския семестър 1,
Представител на синдикатите за връзка по Европейския семестър 2).
Интервютата показват, че ресурсите, от които европейските и националните политици са
най-заинтересовани, са информацията и експертизата на синдикатите. Представителите на
правителството най-вече се нуждаят от обосновани предложения за конкретни мерки
(интервю с Представител на националното правителство, отговарящ за Европейския
семестър 1), докато представителите на Комисията ценят и се нуждаят от информация,
изследвания и анализи на ситуацията в страната.
3.

Връзки между Европейския семестър и националния социален диалог
3.1

Съответствие между темите на Европейския семестър и темите на
националния социален диалог

Интервюираните представители на правителството и социалните партньори като цяло са
съгласни, че темите в Докладите за страната и Специфичните за държавата препоръки до
голяма степен съответстват на националния политически дневен ред и са важни за
социалния диалог. Въпреки това, докато работодателите се фокусират главно върху
подобряване на бизнес средата и конкурентоспособността, синдикатите подчертават
социалните проблеми.
Резултатите от документалния анализ и интервютата показват, че правителството и
социалните партньори са запознати с процеса и основните документи на Семестъра. Те
считат, че много от посланията, идващи от Европейския семестър, са до голяма степен
релевантни и съответстват на националните приоритети. Както посочва представителят на
синдиката за връзка по Европейския семестър 1:
„Значението на Европейския семестър за националната политика произтича от
факта, че той е инструмент на ЕС за координиране на политиките за постигане на
европейските и националните цели на Стратегията „Европа 2020“…
положителните послания на Семестъра винаги са били наш аргумент в дебатите,
законодателните процедури и, като цяло, в социалния диалог“.
Според представителя на синдиката за връзка по Европейския семестър 2, „СДП в
областите, които ни интересуват, са повече с морална тежест. Социалните партньори
се обръщат към тях в своите призиви и становища към властите, за да засилят
собствената си теза. В България е много важно "какво казва Европа", поне за
политиците".
ГОР за 2018 г. подчертава новото значение, което се придава на Европейския стълб на
социалните права като важен етап в рамките на Европейския семестър.
Целите на Европейския стълб на социалните права (ЕССП) до голяма степен съответстват
на темите, обсъждани в националния социален диалог. Според интервюираните
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синдикалисти, включването на тези теми в Специфичните за държавата препоръки ще
подобри значително връзката между Европейския семестър и националния социален
диалог.

3.2. Използване на Европейския семестър в националния социален диалог
Подобряването на връзките между посланията на Европейския семестър в Докладите за
страната и СДП и националния социален диалог е важна стъпка по пътя към
конструктивен тристранен диалог - това е предложението, споделено в повечето
проведени интервюта. Според един синдикален лидер: „При формирането на нашите
позиции в органите на социалния и гражданския диалог ние имаме предвид посланията и
приоритетите на Европейския семестър”. (Интервю с Лидер на национална синдикална
конфедерация 2)
Друг синдикален лидер отива още по-далеч и уточнява:
„Нашата организация редовно използва посланията на Европейския семестър в
социалния диалог. Има две причини. На първо място, това е начин да се покаже на
властите, че КНСБ се придържа към макроикономическата рамка, определена от
ЕК, но в същото време КНСБ също се стреми към догонващо сближаване на
заплатите, подобряване на пазара на труда, намаляване на бедността и др. На
второ място, като имаме предвид посланията на Европейския семестър, нещо, което
и държавата прави при изготвянето на своите прогнози и държавния бюджет, ние
предлагаме алтернативен прочит на проектобюджета. Това е много ценно, защото
много често, в рамките на същите параметри, изразяваме по-социален поглед върху
икономиката и предлагаме механизъм за преразпределение, който да подобри редица
социални показатели, по които страната ни е на дъното на ЕС (Интервю с Лидер на
национална синдикална конфедерация 1).
За съжаление, няма много положителни примери за връзката между посланията на
Европейския семестър и националния социален диалог. Както посочва един от
интервюираните:
Като цяло тристранният социален диалог на национално равнище през последните
години продължи да бъде неефективен и фрагментиран. До голяма степен
правителството използва социалния диалог преди всичко за Европейска легитимация
на своята политика ”(Интервю с представител на синдикатите – социален диалог 1).
Това не означава, че СДП не се появяват в националните дебати. Така, СДП 2014
препоръчва на България : Предприемане на стъпки за намаляване на рисковете за
устойчивостта и подобряване на адекватността на пенсионната система чрез
ограничаване на достъпа до ранно пенсиониране чрез изравняване на
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законоустановената пенсионна възраст на мъжете и жените ... 15 Тази Специфична
препоръка за страната беше предшествана от три подобни препоръки (CПС 2011, 2012 и
2013) и още от началото беше адресирана до социалните партньори за съвместно
изпълнение.
Както навсякъде в Европа, пенсионната реформа, наложена от ЕС, беше посрещната с
протести на синдикатите. В края на 2011 г. правителството отказа да преговаря по
пенсионната реформа в рамките на НСТС и предложи законодателни промени за
увеличаване на пенсионната възраст с една година от януари 2012 г., вместо от 2021 г., в
нарушение на тристранното Национално споразумение за пенсионна реформа (2010 г.).
Правителството обосновава решението си, като се позовава на CДП. КНСБ и КТ
„Подкрепа” решиха да се оттеглят от НСТС и да организират национални протести
(включително протестната демонстрация, проведена от двете конфедерации, в която
участваха над 35 000 души), което принуди правителството да започне преговори в
рамките на социалния диалог. Беше създаден Консултативен съвет по оптимизация на
системата за социално осигуряване, в който бяха включени експерти на социалните
партньори. По време на дискусиите в Консултативния Съвет синдикатите предложиха
Пакет от мерки за дългосрочно развитие на пенсионната система 16, повечето от които
бяха приети. В крайна сметка през 2015 г., след взаимни отстъпки и компромиси,
направени от правителството и социалните партньори, беше приета консенсусна
пенсионна реформа с по-постепенно увеличаване на пенсионната възраст.

4. Стратегии на синдикатите за включване
4.1 Стратегии за включване
Българските синдикати използват предимно вътрешни стратегии, за да се включат в
процеса на Семестъра: те главно установяват контакти и взаимодействат с националните
(правителство, министерства и др.) и европейските администрации на политическо и
експертно равнище.
Европейският семестър също така позволява участието на българските синдикати на
наднационално равнище чрез ЕКП и пряката комуникация с Комисията. Чрез своите
представители (TUSLO) те могат да участват в процеса на формиране на общата политика
на ЕС. Както посочва един от интервюираните:
„Синдикатите търсят участие, тъй като очакват възможности за реално влияние
върху важни решения и политики, които пряко или непряко влияят върху заетостта и
15
16

Виж Анекс 2
Включително: мерки за по-ефективно събиране и финансово стабилизиране на системата за социално
осигуряване, напр. криминализиране на неправилно деклариране на вноските, предложения за
специфични регулаторни промени, по-постепенно увеличаване на законоустановената възраст за
пенсиониране и осигурителния стаж и др.
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жизнения стандарт, за да постигнат правилния баланс между труда и капитала.
Техният принос би могъл да бъде критика на недостатъчно обосновани позиции на
Комисията в Доклада за страната и Специфичните за държавата препоръки, както и
формулиране на проблеми, които Комисията е пропуснала умишлено или не, т.е. да
изискват външен натиск за решаване на важни вътрешни въпроси“. (Интервю с
Представител на синдикатите за връзка по европейския семестър 1).
На национално ниво, вътрешните стратегии на синдикатите са по-ефективни по
отношение на трудовите и социалните въпроси. Синдикатите предлагат мерки и политики
на правителството в подкрепа на прилагането на СДП и също така помагат за тяхното
прилагане.
Синдикатите използват също и стратегии, насочени навън (външни стратегии),
включително медийни събития, за да представят своите позиции, както и кампании и
протестни действия. В случая с пенсионната реформа синдикатите съчетаха и двата вида
стратегии и това допринесе за консенсусното приемане на посочената по-горе реформа.

4.2 Механизми за „вътрешна“ координация
Вътрешната координация на КНСБ по Европейския семестър е структурирана около
ИССИ. На конфедерално равнище това е основното звено, което се занимава със
Семестъра и редовно предоставя на Конфедерацията съответните материали. На секторно
равнище Конфедерацията разчита за информация за секторните политики на федерациите,
включително докладване за тяхното участие в Семестъра чрез секторните организации на
EКП. Цялата информация се анализира в ИССИ, който накрая представя анализите на
ръководството (Интервю с лидер на национална синдикална конфедерация 1).
Според лидера на другата Конфедерация:
„Нямаме специална група или писмена процедура [за вътрешна координация].
Процесът включва конфедералното ръководство и експерти и се подкрепя, ако е
необходимо, от браншовите и регионалните структури” (Интервю с лидер на
национална синдикална конфедерация 2).
Интервюираните от двете конфедерации признават, че вътрешната координация се е
подобрила с назначаването на Представители на синдикатите за връзка по Европейския
семестър (TUSLO) през 2016 г. TUSLO имат задачата да координират участието на
синдикатите на три нива: в рамките на синдикалната конфедерация; на национално
равнище с други участници в Семестъра; на наднационално равнище с европейските
синдикати и институции.
Междуинституционалната координация между двата синдиката на национално равнище
обаче не е достатъчно ефективна. Според интервюираните не съществуват общи
целенасочени действия за участие (Лидер на национална синдикална конфедерация 1,
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Лидер на национална синдикална конфедерация 2, Представител на синдикатите за връзка
по европейския семестър 1 и Представител на синдикатите за връзка по европейския
семестър 2). Причините за това са: а) първо, необходимостта писмените позиции да бъдат
обсъждани и приемани от съответните органи в синдикалните конфедерации, процес,
който е трудно да се координира предвид разнообразието на интересите на членуващите
федерации; б) различията и нюансите в позициите им. Когато обаче следват външни
стратегии, тяхната дейност обикновено се координира (например срещу пенсионната
реформа).
Извън въпросите, свързани с Европейския семестър обаче, когато става въпрос за
решаване на конкретни проблеми чрез социален диалог, позициите на двата синдиката
обикновено се координират на експертно ниво или в Съвместния консултативен съвет и се
представят като обща платформа.
Процесът на координация с организациите на работодателите е още по-сложен. Това се
дължи на противоположните им възгледи по определени теми, свързани с доходите и
социалното осигуряване, напр. MРЗ, MОД, заплащането за стаж, либерализацията на
Кодекса на труда и др.
Независимо от това, както представителите на синдикатите, така и представителите на
работодателите, признават, че в някои случаи те преодоляват разногласията си и приемат
общи становища (например, относно перспективите за развитие на индустрията,
енергетиката, образованието, здравеопазването, някои въпроси на социалната сигурност,
активната политика на пазара на труда, неформалната икономика) или постигнат съгласие
и решения относно
националните приоритети и специфичните политики в рамките на ИСС. Както заявява
представителят за връзка на работодателска организация по Семестъра: „Много често
изразяваме подобни мнения на конференции и в работни групи в Брюксел. Тази
координация може да бъде по-голяма - по въпроси от общ интерес можем очевидно да
засилим нашето взаимодействие. По този начин крайното въздействие ще доведе до повисока добавена стойност”.

4.3 Фактори, определящи стратегиите
Един от основните фактори, формиращи стратегиите за включване в процеса на
семестъра, е новият подход на Комисията за насърчаване на социалния диалог и участието
на социалните партньори в различни етапи от процеса на Европейския семестър.
Първоначално, предвид липсата на управленски процедури, институционалната среда и
асиметрията на властта в процеса на вземане на решения, синдикатите в България търсят
достъп и участие в Семестъра най-вече „по собствена инициатива“, като разработват
становища и анализи.
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Но със засилването на влиянието на Семестъра, особено след 2015 г., тяхното участие
беше институционализирано на национално равнище и прякото взаимодействие с
Комисията се подобри. Създаването на институционални условия и подобреният пряк
контакт с Комисията насърчиха вътрешните стратегии. В същото време недостатъците на
институционализираното участие, описано от интервюираните, накараха синдикатите да
прилагат и външни стратегии за упражняване на натиск. Решенията относно използването
на вътрешни или външни стратегии или комбинация от двата типа и тяхната ефективност
зависят от степента, до която тези стратегии позволяват на синдикатите да постигнат
своите цели.
Друг ключов фактор е наличието на ресурси и способността за генериране на общи
ресурси. Въпреки че социалните партньори и другите структури на гражданското
общество развиват и представят своите позиции, тяхното въздействие често остава
фрагментирано и добавената стойност не отразява положените усилия (NASO, 2014). По
този
начин
подобрената
вертикална
(организационна)
и
хоризонтална
(междуорганизационна) координация е важен фактор, определящ избора на стратегия.
През 2014 г. КНСБ, заедно с КТ „Подкрепа“ и 17 други неправителствени организации,
сформираха Национален алианс по Европейския семестър, като част от „Алианса на ЕС:
за демократичен, социален и устойчив Европейски семестър“ с цел: засилване на
изграждането на капацитет, активна и координирана ангажираност на синдикатите и
организациите на гражданското общество за
подобряване на своето включване и въздействие върху процеса на Семестъра (NASO
2014). Синдикатите са доволни от това сътрудничество, особено като се има предвид, че
сътрудничеството с много от тези НПО вече се осъществява в ИСС.
Успешното приемане на пенсионната реформа е добър пример за това как синдикатите
използват различни стратегии, съобразени с преследваните цели, етапа на процеса на
изработване на политики, човешките и организационните ресурси и съществуващата
рамка на социалния диалог.

5. Влияние на националните синдикати в Европейския семестър
5.1 Влияние върху определянето на дневния ред
На европейско равнище, българските синдикати нямат опит с пряко влияние върху
„определянето на дневния ред“ на Европейския семестър, а и това изглежда трудно да се
постигне, като се имат предвид различията в институционалните нива и йерархичната
структура. Въпреки това, през последните две години приносът на КНСБ и КТ „Подкрепа“
към общата политика на EКП по отношение на Семестъра е от значение, чрез тяхното
косвено включване.
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Новата роля на ЕКП в рамките на Европейския семестър включва координация на
националните позиции и развитие на обща платформа за въздействие на синдикатите. По
време на процеса на изготвяне на общия документ относно Визията на европейските
синдикати относно приоритетите за развитие (ETUC 2017) беше проведена среща на
националните TUSLO, за да се представи националният синдикален принос. Практиката
на ЕКП през изминалата година имаше добри резултати, изразяващи се в очевидно
повишената социална ангажираност в ГОР за 2018 година17. Ключови фактори за успеха
изглежда са силата на ЕКП като участник в европейския социален диалог, както и новият
подход на Комисията за свързването на Семестъра с EССП.
На национално равнище се откриват възможности за влияние върху приоритетите на
НПР и Конвергентната програма (КП), но на практика според интервюираните тези
възможности все още не са напълно използвани, поради консултативния статут на
социалните партньори в РГ31 и до голяма степен поради факта, че участието им е напълно
формално.
5.2 Влияние върху резултатите от процеса (документите на Европейския
семестър)
Както организациите на работодателите, така и синдикатите признават, че търсят свои
собствени канали и механизми, за да повлияят на СДП. Както посочва един от
интервюираните в изследването ни:
Докато ние в КТ „Подкрепа” не успяхме да се свържем с представители на ЕК и да
им предоставим реалните данни за MОД, работодателите успяха да вмъкнат
препоръка за премахване на MОД (Интервю с представител на синдикатите за връзка
по европейския семестър 2).
Интервюираният представител на работодателите не отрича възможното въздействие
върху ДС и СДП.
„Така както синдикатите са имали въздействие върху някои въпроси през годините,
работодателите също са оказали влияние върху други въпроси. Като пример можем
да дадем конкретните текстове, включени в СДП относно MРЗ, MОД. Въпреки това,
не мога да кажа как и до каква степен Комисията е повлияна от конкретния ни
отговор на конкретен проблем “(Интервю с представител на работодателска
организация за връзка по Европейския семестър).
Интервюираните представители на синдикатите смятат усилията на синдикатите да
повлияят на резултатите от процеса (разработените документи) като „частичен успех”.
Няколко примера от техните становища, свързани с ДС и CДП, илюстрират това:

17

Такава подготвителна среща се проведе и през 2018 г. с цел подготвяне на цикъла на Семестъра за 2019
г.
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Първо, това е мнението на Комисията, че съществува опасност от свръх нарастване на
номиналния индекс на разходите за единица труд. Аргументите на КНСБ срещу това
предположение бяха представени в изявление на председателя на КНСБ на заседанието на
Комитета по заетостта (EMCO) 18.
На второ място, КНСБ твърде убедително аргументира становището си против опита на
Комисията да представи идеята, че повишаването на МРЗ би могло да има отрицателен
ефект върху заетостта на нискоквалифицираните работници. Анализът на 12-годишни
времеви серии (2000-2012 г.), извършен от експертите на КНСБ, показа, че увеличението
на МРЗ не е довело до очаквания негативен ефект.
На трето място, Комисията, в редица последователни Доклади за страната от 2014 г.
насам, изразява загриженост относно някои неблагоприятни странични ефекти на MОД за
някои сегменти на пазара на труда. КНСБ и КТ „Подкрепа” представиха анализи, оценки и
статистически данни на Представителството на Комисията, като показаха недостатъците
на СДП, които препоръчват модифициране или премахване на MОД (Интервю с
представител на синдикатите за връзка по Семестъра 1 и 2).
Резултатът от тези примери е, че Комисията вече не използва тези аргументи в ДС и CДП,
или поне те бяха съществено променени и вече не са толкова категорични. Според един от
интервюираните:
‘С конкретни аргументи в своите анализи, КНСБ помогна за преодоляване на
редица неоснователни предложения на Комисията, вероятно предложени от
работодатели и неолиберални експерти от НПО, и те вече не се споменават в ДС
и CДП (Интервю с представител на синдикатите за връзка по Семестъра 1).
Въпреки че тук е трудно да се установи пряка причинно-следствена връзка, по-вероятно е
екипът на Комисията от ГД Заетост да е взел предвид някои от аргументите на
синдикатите. Според екипа на Комисията за страната: ‘Една от Препоръките за
страната беше да се разработи механизъм за определяне на MОД. В резултат на
позицията на правителството, синдикатите и работодателите, ЕК оттегли тази
Препоръка. Мисля, че това е добър пример за това как нашето сътрудничество доведе
до промяна“. (Интервю с представител на екипа на Европейската комисия, отговарящ за
страната)
В интервюта, цитирани от Sabato et al. през 2017 г., представителите на Комисията също
признават, че Информацията, предоставена от българските синдикати беше счетена за

18

Според КНСБ конструираният показател е статистически незадоволителен, тъй като сравнява
номиналното увеличение на компенсацията на работниците с реалната промяна в производителността
на труда, а също и рискът от обратната тенденция не се взема предвид - когато брутният опериращ
излишък има преобладаващо увеличение. Освен това, сериозен недостатък на такъв подход е, че като се
обръща внимание на изминал тригодишен период, показателят трудно може да служи като индикатор
за ранно предупреждение за появата на макроикономически дисбаланси.
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много интересна от Комисията и някои аргументи бяха взети под внимание, за да се
„прецизират“ посланията в Доклада за страната.
Ключови фактори за успеха на синдикатите в тези случаи са: специфичният характер на
проблемите, възможността за представяне на синдикалните проблеми в пряко
взаимодействие с екипа на Комисията, работещ по документите за България и, не на
последно място, добрите аргументи на синдикатите и техният опит.
Според един от нашите интервюирани, преките контакти с Комисията са от взаимна
полза: Тези и някои другите наши успехи не трябва да се пренебрегват, защото
доведоха до по-реалистична оценка от Комисията. Това е очевидно както от найновите Доклади за страната и CДП, така и от променения подход - увеличен брой
информационни срещи [с представителството на Комисията] и по-активно участие
на социалните партньори в процесите“ (Интервю с представител на синдикатите за
връзка по европейския семестър 1).
На национално равнище няма примери за въздействие на синдикатите върху НПР, КП
или Плана за изпълнение СДП. През годините социалните партньори направиха
множество предложения по тези документи, но те не бяха взети предвид от
правителството.

5.3 Влияние върху резултатите от процеса (политики)
Според всички интервюирани, синдикатите въздействат върху „резултатите” на
Семестъра чрез предложения, направени в процеса на социален диалог за конкретно
законодателство и конкретни политики, свързани с пазара на труда и социалната
политика. В резултат на това правителството реши да започне поетапно увеличение на
МРЗ и да отпусне допълнителни средства за образование и здравеопазване. Важно е да се
отбележи, че повечето от тези решения са резултат от постоянен натиск от двете
конфедерации и се отнасят до Докладите за страната и Специфичните за държавата
препоръки.
Според един от интервюираните представители на правителството: „Синдикатите
използват СДП за решаване на конкретни проблеми и искат конкретни мерки в рамките
на националния социален диалог ... Като се има предвид връзката между Европейския
семестър и социалния диалог, трябва да похвалим синдикатите - Европейския семестър
се наблюдава както от правителството, така и от синдикатите. Понякога те са дори
по-активни - по механизма за МРЗ, АППТ. Повечето предложения, вкл. за законодателни
промени, идваха от синдикатите. Пенсионната реформа 2014-2015 г. беше приета също
с активно участие на синдикатите“ (Интервю с представител на правителството –
социален диалог 2).
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Проактивната роля на синдикатите по въпроси, свързани с Европейския семестър, се
признава също и от интервюираните работодатели: „Мисля, че синдикатите разполагат с
ресурси и механизъм за въздействие върху резултатите, а понякога изглежда, че този
механизъм е по-успешен от нашия. Те са много активни по всички въпроси, свързани със
заетостта и социалното осигуряване… Понякога те работят доста изпреварващо и
оказват влияние върху успешния резултат. Като цяло е невъзможно да се успее в
областта на труда без добро сътрудничество със синдикатите“ (Интервю с
представител на работодателите – социален диалог).

6. Участие на българските синдикати в създаването на прозрачен механизъм за
определяне на минималната заплата
6.1 Описание
В CДП 2014, 2015, 2016 и 2017 г.19 Комисията предупреди, че минималната заплата в
България се определя без ясен и прозрачен механизъм. В последния Доклад за страната
ЕК заяви, че липсата на такъв механизъм може да изложи на риск постигането на
подходящ баланс между целите за подкрепа на заетостта и конкурентоспособността,
като същевременно се запазят доходите от труд (European Commission 2018).
Комисията препоръча механизмът за определяне на МРЗ да бъде разработен в
консултация със социалните партньори.
Всички интервюирани считат, че тази Специфична за държавата препоръка е много
подходяща за националната ситуация и политическите приоритети. България има
задължителна минимална работна заплата за страната, определяна от правителството в
консултация със социалните партньори20. Тази законодателна норма, която дава
възможност за едностранно правителствено решение без реални преговори със
социалните партньори, беше атакувана през последното десетилетие както от
синдикатите, така и от работодателите, макар и от различни гледни точки и с различни
аргументи. Синдикатите протестираха, че МРЗ беше замразена в продължение на почти
три години между 2009 и 2011 г. Оттогава обаче правителството предприе последователни
стъпки за осигуряване на значителни годишни увеличения на MРЗ, планирани до 2020 г.,
което предизвика силната съпротива на работодателите.

6.2 “Посланията“ и препоръките на Европейския семестър и степента на
натиск от ЕС

19
20

Анекс 2
Съгласно Кодекса на труда (чл. 244) Министерският съвет определя минималната работна заплата за
страната след задължителни консултации с организациите, представляващи работниците и
работодателите в НСТС
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През целия разглеждан период е налице силен натиск от страна на ЕС. Специфичната за
държавата препоръка за МРЗ беше поставяна от 2014 г. до 2017 г., поради липса на
напредък. Едва през 2018 г. тя беше прехвърлена към Съображенията.
Значителното нарастване на МРЗ през последните години накара Комисията да
предупреди, че ‘Въпреки че в номинално изражение MРЗ в България е най-ниска в ЕС, тя
се е увеличила значително от 2011 г. и правителството планира по-нататъшно
значително увеличение. Такива резки дискреционни промени в правителствената
политика за определяне на заплатите биха могли да нарушат пазара на труда“. Според
Комисията, няма ясни насоки за определяне на минималната заплата в България и липсва
прозрачност и ефективни консултации със социалните партньори. (European Commission
2015).
Всички интервюирани смятат, че СДП е правилно адресирана към националния социален
диалог, тъй като политиката по доходите е в основата му. Според ESO, ‘Съществува
връзка между Европейския семестър и националния социален диалог, мисля, че СДП
засилва този диалог и той става по-активен. Доколкото е постигнат напредък в диалога
за определяне на механизма, той се дължи именно на СДП. Тази Препоръка провокира
конкретни действия (например, създаване на работна група), което е правилният подход
и се надявам, че това ще се случи във всички други аспекти на Семестъра (Интервю
представител на Комисията за връзка по Европейския семестър).
Но реакциите, отговорите и използването на посланията на Препоръката от страна на
правителството, синдикатите и работодателите се различават значително. Правителството
се ангажира да приложи реформата, препоръчана от Комисията, и я включи в НПР.
Работодателите подкрепиха мнението на Комисията, че минималната работна заплата
нараства твърде бързо и че това създава опасност за заетостта и конкурентоспособността.
Те се опитаха да докажат, включително и пред Комисията, вредите за икономиката,
причинени от бързото увеличаване на MРЗ. Синдикатите реагираха против тези послания
на Препоръката и на срещи с представителя на Комисията за връзка по Семестъра и
националното бюро на Комисията представиха анализи, които показват, че увеличението
на МРЗ не е имало негативните ефекти, очаквани от Комисията и организациите на
работодателите.

6.3 Основни стъпки в процеса на социалния диалог
Създаването на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата
(използвайки точни и ясни критерии и показатели) отдавна беше в дневния ред на
социалния диалог. Както беше посочено от един от интервюираните, значението на СДП
е, че „изигра ролята на катализатор на процесите, които вече бяха в дневния ред на
социалните партньори“ (Интервю с представител на синдикатите за връзка по
европейския семестър 1).
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В отговор на СДП от 2016 г. („В консултация със социалните партньори да се
разработят насоки и критерии за определяне на минималната работна заплата“) НПР
включва мерки за нейното изпълнение и беше създадена експертна работна група,
състояща се от представители на МТСП, двете синдикални конфедерации и петте
организации на работодателите. КНСБ и Подкрепа предложиха концептуален модел за
определяне на МРЗ (2016), в който нивото на МРЗ се определя от социалните партньори.
Въпреки това, през 2016 г. не беше постигнат значителен напредък, поради различията в
позициите на работодателите и синдикатите, както и поради невъзможността да се
постигне компромисно споразумение.
Основните въпроси, по които има несъгласие между социалните партньори са долният и
горният праг на МРЗ, особено горният праг. Докато синдикатите предлагат максимален
праг от 50% (КНСБ) / 60% (Подкрепа) от средната работна заплата, работодателите
настояват за горен праг от 43-45%.
Блокирането на автономните преговори през 2017 г. означаваше, че преговорите бяха
прехвърлени от работната група към политическото ниво - с участието на министъра на
труда и лидерите на организациите на социалните партньори.
Министърът на труда започна консултации за готовността на социалните партньори да
подпишат Тристранно рамково споразумение за процедурата за договаряне и определяне
на размера на минималната работна заплата за страната. Той предвижда процедура за
двустранни преговори; ако социалните партньори не успеят да постигнат съвместно
решение, министърът на труда ще предложи проект на Указ на Министерския съвет.
Предложената процедура и сценарии бяха обсъдени на експертно равнище през юли 2017
г., когато стана ясно, че ще бъде трудно да се координират все още разнопосочните
възгледи. Работодателите продължават твърдо да настояват за горен праг от не повече от
43% от средната заплата.
Съществуват съществени различия между социалните партньори също и по въпроси като
съответните критерии за определяне на МРЗ и тежестта, която трябва да им се даде,
минималните прагове на социалното осигуряване и т.нар. „заплащане за стаж“. Докато
синдикатите настояват да се даде водеща роля на социалните показатели, работодателите
придават по-голямо значение на икономическите показатели. По този начин подписването
на Рамково споразумение на този етап беше невъзможно, въпреки изразената обща воля за
напредък.
За да се преодолее блокирането на преговорите, социалните партньори решиха да
основават бъдещия механизъм на Конвенция № 131 на МОТ за определяне на
минималната работна заплата. Конвенция 131 определя критериите за определяне на MРЗ,
така че да се гарантира баланс и предвидимост на растежа й.
Съгласно Конвенцията, определянето на МРЗ се основава на редица важни социални и
икономически критерии, като инфлация, производителност на труда, заетост, динамика на
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брутния вътрешен продукт и т.н. Това ще позволи да се разработи необходимият
прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата.
През януари 2018 г. България ратифицира Конвенция 131, което беше оценено от
Европейската комисия „като положителна стъпка към постигане на консенсус между
социалните партньори относно разработването на механизъм за определяне на МРЗ”.
(Доклад за страната, 2018 г.).
Според един от интервюираните представители на синдикатите, „Препоръката по МРЗ
ускори ратификацията на Конвенция 131на МОТ, която беше подкрепена както от
работодателите, така и от синдикатите, тъй като те се стремят да бъдат част от
процеса на обсъждане и определяне на МРЗ, а не само да бъдат консултирани за
решенията на правителството (да приемат или отхвърлят тези решения), т.е.
Препоръката подкрепя преминаването от консултации към автономни преговори
(Интервю с представител на синдикатите за връзка по европейския семестър 1).
Синдикатите предложиха преговорите за МОД да бъдат заменени с преговори за МРЗ за
икономически дейности и професионално-квалификационни групи на работниците.
Според синдикатите, това предложение би могло да действа като катализатор за постигане
на компромисно споразумение за МРЗ. Съгласно предложението, след преговорите за
МРЗ за страната и съответното ПМС, секторните / браншовите социални партньори
трябва да започнат преговори за МРЗ за различни икономически дейности.
Изглежда, че след четиригодишен натиск от страна на Комисията разногласията между
социалните партньори ще бъдат преодолени и Рамковото споразумение ще бъде
подписано. Както казва един от интервюираните ни: Считам, че след ратифицирането
[на Конвенция 131 на МОТ], българското правителство ще работи съвместно със
социалните партньори за разработването на такъв механизъм, който да отговаря на
изискванията на Конвенцията. Моето лично мнение е, че ратификацията повлия силно на
решението на ЕК да измести това изискване от текста на Препоръката в
Съображенията, тъй като ЕК вярва, че сме силно ангажирани да създадем механизъм
след ратификацията “ (Интервю с представител на правителството – социален диалог 2).

6.4 Добавена стойност, недостатъци и ограничения на взаимодействието между
Европейския семестър и националния социален диалог
Добавената стойност на социалния диалог по отношение на този конкретен случай
може да бъде оценена по различни начини:
✓ Вниманието на ЕК е съсредоточено върху важен въпрос, който съответства на
приоритетите на страната.
✓ Ратифицирането на Конвенция 131 на МОТ е несъмнено добър резултат за тази
инициатива. То е надеждна предпоставка за ускоряване на преговорите и постигане на
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взаимен компромис.
✓ Може да се постигне споразумение и за договаряне на МРЗ по браншове и отрасли,
които могат успешно да заменят MОД.
✓ Ангажираността и отговорността на социалните партньори са значителни. Работата
продължава и позициите се приближават.
✓ Успешното приключване на преговорите би увеличило доверието в ползите от
отнасянето на Препоръките към социалния диалог.
Основният недостатък при разрешаването на такива случаи е дългият период от време,
необходим за постигане на желания резултат. Трудно е да се преодолее основното
противоречие между желанието на синдикатите да гарантират чрез механизма MРЗ
редовно и значително увеличение на MРЗ и желанието на работодателите да ограничат и
дори при определени обстоятелства да замразят нейния растеж.
Какви са очакванията на главните актьори по отношение на „излизането на преговорите
от задънената улица“? Синдикатите са разделени в очакванията си. Представителят на
КНСБ е по-оптимистичен, като счита, че перспективите са добри (Интервю с
представител на синдикатите – социален диалог 1), а представителят на КТ „Подкрепа” е
по-песимистичен: „Не се очаква бързо решение, освен ако не се предприемат мерки на
европейско равнище за сближаване на заплатите” (Интервю с представител на
синдикатите – социален диалог 2).
Какви са очакванията на главните действащи лица по отношение на „излизането на
преговорите от задънената улица“? Синдикатите са разделени в очакванията си.
Представителят на КНСБ е по-оптимистичен, посочвайки, че перспективите са добри
(Интервю с представител на синдикатите – социален диалог 1), а представителят на КТ
„Подкрепа” е по-песимистичен: „Не се очаква бързо решение, ако не се предприемат
мерки на европейско равнище за сближаване на заплатите” (Интервю с представител на
синдикатите – социален диалог 2).
Работодателите очакват подобрен диалог, който е от съществено значение за постигане
на консенсусно решение: С добро партньорство ще намерим правилния начин за
дефиниране на [механизма MРЗ], тъй като това е важно. Мисля, че е необходим поширок консенсус, тъй като „липсата на гъвкавост“ на едната или другата страна в
преговорите не води до решение ” (Интервю с представител на работодателите – социален
диалог).
В ролята си на медиатор, Правителството очаквано проявява оптимизъм: „Текущото
състояние на преговорите е по-успешно от предишните години… ратифицирането на
Конвенция 131 е предпоставка за успешен изход“ (Интервю представител на
правителството – социален диалог 1).
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Задълбоченото проучване на представения случай дава основание да се смята, че през
последните години Европейският семестър успява, най-малкото в този случай, да
отговори адекватно на социалните въпроси и да ги включи в социалния диалог.

7. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ
7.1. Изводи
Участието на българските синдикати в Европейския семестър се подобри през
разглеждания период, особено на европейско равнище. Това се дължи на редица фактори
на национално и европейско равнище, които действат като катализатор на процесите. От
една страна, Комисията и ЕКП имат много проактивно отношение, което насърчава
националните синдикати да търсят възможности за участие, а от друга страна,
синдикатите осъзнават неговото значение и следователно имат допълнителни аргументи
за разработване на позиции, мнения и анализи.
Информацията и консултациите са основните канали за включване на синдикатите в
различни ключови етапи от процеса на Европейския семестър. Но, въпреки
институционализирането на участието на синдикатите на национално ниво, чрез
специфични структури за официални консултации, включването е проблематично и
влиянието върху вземането на решения е ограничено. Според интервюираните социални
партньори, все още има много недостатъци, които възпрепятстват включването и
ограничават влиянието на синдикатите върху съдържанието на НПР, включително:
формалност на консултациите, липса на обратна връзка, кратко време за реакция, лоша
координация, недостатъчен капацитет или ресурси на някои от организациите на
социалните партньори, които могат да затруднят участието им в Европейския семестър.
Синдикатите отдават голямо значение на изготвянето на анализи, писмени становища и
мнения по конкретни теми, разглеждани в ДС, НПР и СДП. Но липсата на координация
между двете конфедерации, която би могла да им позволи да представят обща позиция, е
сериозен недостатък.
Констатациите от документалния анализ и интервютата показват важността на социалния
диалог за прилагането на СДП и НПР. Добрите примери за решения, постигнати през
последните няколко години в отговор на ДС и СДП чрез социалния диалог, показват, че
такъв подход има голям потенциал.
На европейско равнище пряката комуникация с Европейската комисия се счита за много
успешен канал за включване.
Понастоящем ЕКП играе стратегически важна роля в цялостната координация на
Семестъра и в подкрепа на повишаването на информираността и дейностите за
изграждане на капацитет на националните си членове. Взаимодействието на българските
синдикати с ЕКП и назначаването на представители на синдикатите за връзка по
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Семестъра се оценяват високо както на национално, така и на европейско ниво. Това
определено е добра възможност за усъвършенстване не само на механизмите на влияние,
но и за тяхното насочване и за косвено въздействие върху дневния ред и приоритетите на
Европейския семестър.
Въпреки ниските нива на синдикална плътност, синдикатите в България регистрират
някои успешни опити да повлияят на резултатите от процеса на Семестъра. Сравнително
високите потенциал и ниво на ресурсите им позволява да разработят успешни стратегии за
участие, отразяващи специфичната ситуация.
7.2 Препоръки за политиките за качествено и значимо включване
На базата на документалния анализ и анализа на проведените интервюта са изведени
следните препоръки:
Към правителството
1. По-нататъшно усъвършенстване на институционално-организационната рамка на
участие на социалните партньори в РГ31. На национално равнище това е основният
официален канал за достъп до включване на синдикатите в Европейския семестър. Поради
това следва да се внесат изменения в Указ 85/2007, за да се гарантира, че мненията и
предложенията на социалните партньори се вземат предвид, особено техните общи
позиции.
2. За да се подобри по-нататък координацията и функционирането на РГ13, синдикатите
трябва да имат повече представители в работната група, работещи в различни области политика на доходите, социално включване, законодателство, с цел да се улеснят преките
контакти между МТСП и експертите по конкретно досие или Специфична за държавата
препоръка.
3. Да се организират обществени форуми на социалните партньори и представители на
правителството, на които да се представят исканията на синдикатите и те да получат ясни
отговори от правителството. По-голямата осведоменост и по-добрата обратна връзка ще
подобрят ефективността, докато политическите процеси, наложени от Европейския
семестър, ще бъдат отразени вътрешно чрез необходими, своевременни и консенсусни
политически действия.
4. Веднъж годишно (например в края на цикъла на Семестъра - септември/ октомври)
правителството следва накратко да оцени участието на социалните партньори и да ги
информира кои от техните предложения са взети предвид в НПР и какви нови мерки и
инициативи се предлагат за предстоящия нов Семестър. Трябва да има обратна връзка за
всеки писмен документ (мнение/ позиция) на синдикатите.
Към европейските институции
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5. Европейският семестър и EССП следва да бъдат още по-тясно свързани и да станат общ
Европейски икономически и социален семестър през следващите години чрез подобряване
на процедурите и изменение на съответните документи, както следва:
- Съвместният доклад за заетостта на есенния пакет на Семестъра трябва да
включва оценка на адекватността и изпълнението на националните планове за
EССП, които предстои да бъдат изготвени от държавите-членки. Въз основа на
това, през февруари-март на следващата година следва да се изготвят доклади за
„държавите в риск“, за социалните дисбаланси във връзка с 20-те принципа на
EССП;
- В допълнение към НПР и ДС следва да има специален раздел за изпълнението и
актуализирането на Националния план за EССП;
- Специфичните за държавите препоръки трябва да включват и препоръки,
свързани с прилагането на EССП.
Такъв подход би подобрил значително връзката на макроикономическите и социалните
политики и тяхната координация на европейско и национално равнище.
6. Срещите на представители на Комисията с българските социални партньори следва да
се организират отделно – със синдикални организации, от една страна, с работодатели от
друга - с цел да се избегнат безсмислени спорове по време на срещите и да се подобри
полезността на получената информация. В тази връзка, равнището на финансовите и
човешките ресурси на социалните партньори трябва да се поддържа и подобрява, за да се
повиши осведомеността и познанията за процесите и стратегическите документи на
Семестъра и да се улесни достъпът до информация.
Към социалните партньори
7. Да се подобрят междуорганизационната координация и взаимодействието между
националните социални партньори (въпреки съществуващите противоположни позиции
по някои от въпросите, обхванати от Семестъра), включително между двете синдикални
конфедерации. По този начин те биха могли да упражняват по-голям натиск върху
правителството за ефективното им включване в Семестъра.
8. Да се създаде по-тясна връзка между Европейския Семестър и социалния диалог. За
тази цел СДП трябва да бъдат подробно анализирани и оценени, така че да могат да бъдат
адресирани до институциите на социалния диалог. Но за да стане това, социалният диалог,
който в момента е в криза, трябва да бъде значително подобрен чрез преодоляване на
трайния антагонизъм, опозицията и ниското ниво на доверие между социалните
партньори в преговорите на различни нива.
9. Да се организират семинари за изграждане на капацитет и обучение на национално ниво
(от социалните партньори) и на равнище ЕС (от ЕКП и BUSINESSEUROPE), за да се
подобри участието на социалните партньори в Европейския семестър.
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Приложение 1
СПИСЪК НА ИНТЕРВЮИРАНИТЕ
Интервю
№

Организация

Дата

1

Синдикален представител за връзка
по Семестъра, КНСБ
Синдикален представител за връзка
по Семестъра, КТ Подкрепа
Лидер
на
синдикат
на
конфедерално ниво, КНСБ
Лидер
на
синдикат
на
конфедерално ниво, КТ Подкрепа
Представител на работодателска
организация
за
връзка
по
Семестъра
Представител на правителството по
Европейския семестър МФ
Представител на правителството,
занимаващ се с Европейския
семестър МТСП
Представител на ЕК за връзка по
Европейския семестър
Представител на бюрото на ЕК за
България

15
2018
20
2018
23
2018
20
2018
15
2018

2
3
4
5

6
7

8
9

Начин

май
юни
май
юни
юни

12
2018
14
2018

юни

18
2018
18
2018

юни

юни

юни

„Лице
лице”
„Лице
лице”
„Лице
лице”
„Лице
лице”
„Лице
лице”

Код

в

в

TUSLO
1
TUSLO
2
TU 1

в

TU 2

в

ESLO

„Лице
лице”
„Лице
лице”

в

GO1

в

GO2

„Лице
лице”
„Лице
лице”

в

ESO

в

ECCoDES
K

в

„Лице
в
Интервюта за задълбоченото
лице”
изследване на случай, свързан
със социалния диалог
10
Представител
на
синдикална 23
май „Лице
в
конфедерация (социален диалог) 2018
лице”
КНСБ
11
Представител на ЕК за връзка по 18
юни „Лице
в
Европейския семестър
2018
лице”
12
Представител на работодателска 25
юни „Лице
в
организация (социален диалог)
2018
лице”
13
Представител на правителството 14
юни „Лице
в
(социален диалог) МТСП
2018
лице”
14
Представител на правителството 14
юни „Лице
в
(социален диалог) МТСП
2018
лице”
15
Представител
на
синдикална 20
юни „Лице
в
конфедерация (социален диалог) 2018
лице”
КТ Подкрепа
Забележка:
Пълният текст на интервютата (на български език) и данните за
на интервюираните са на разположение в ИССИ.
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Приложение 2
СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЪРЖАВАТА ПРЕПОРЪКИ В ПЕРИОДА 2014-2018 Г.
2014-2015 CДП
1

Да засили бюджетните мерки за 2014 г. с оглед на възникващото отклонение
спрямо изискванията на Пакта за стабилност и растеж. Да укрепи бюджетната
стратегия през 2015 г., за да се гарантира постигането на средносрочната цел и
нейното спазване през следващите години. Да осигури на новия фискален
съвет необходимия му капацитет, за да може той да изпълни своя мандат. Да
въведе цялостна данъчна стратегия за повишаване на събираемостта на
данъците, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за
спазване на изискванията.

2

Да приеме дългосрочна стратегия за пенсионната система, като продължи
планираното годишно увеличение на законоустановената пенсионна възраст и
установи механизъм за обвързване на законоустановената пенсионна възраст с
очакваната продължителност на живота в дългосрочен план, като
същевременно премахне постепенно възможностите за ранно пенсиониране и
въведе еднаква законоустановена пенсионна възраст за мъжете и за жените. Да
въведе по-строги критерии и процедури при отпускането на пенсии за
инвалидност, например чрез по-добро отчитане на остатъчната
работоспособност на подалите заявление за получаване на пенсия за
инвалидност. Да осигури ефикасно предоставяне на здравно обслужване,
включително чрез подобряване на прозрачността във финансирането на
болниците, оптимизиране на болничната мрежа и развиване на възможностите
за извънболнично лечение.

3

Да подобри ефективността на Агенцията по заетостта чрез разработване на
система за мониторинг на изпълнението и по-добро насочване на усилията към
най-уязвимите, като например нискоквалифицираните и възрастните
работници, дългосрочно безработните лица и ромите. Да разшири обхвата и
ефективността на активните политики по заетостта с цел повишаване на
способността им да откриват работници с подходящ профил и да достигат до
нерегистрираните млади хора, които нито работят, нито учат или се обучават,
в съответствие с целите на Гаранцията за младежта. Да повиши ефективния
обхват на обезщетенията за безработица и социалното подпомагане и техните
връзки с мерките за активизиране. Да извърши широкообхватен преглед на
минималните осигурителни прагове, за да гарантира, че системата не оскъпява
прекалено наемането на нискоквалифицирани лица. Да изготви след
консултации със социалните партньори прозрачни насоки за изменение на
законоустановения размер на минималната работна заплата, като се отчита
въздействието ѝ върху трудовата заетост и конкурентоспособността. С цел
намаляване на бедността, да подобри допълнително достъпността и
ефективността на социалните услуги и трансфери за децата и възрастните
хора.

4

Да приеме Закона за училищното образование и да продължи реформите в
областта на професионалното и висшето образование, за да увеличи нивото и
адекватността на уменията, придобити на всички равнища, като същевременно
насърчава партньорствата между образователните институции и деловите
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среди с оглед резултатите да отговарят по-добре на потребностите на пазара
на труда. Да повиши качеството на институциите за професионално
образование и обучение и да подобри достъпа до учене през целия живот. Да
увеличи усилията за подобряване на достъпа до качествено приобщаващо
предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно
положение, в частност ромите, и да прилага стриктно правилата, които
обвързват плащането на детски надбавки с участие в образованието.
5

Да продължи подобряването на бизнес средата, най-вече за МСП, като
намалява бюрокрацията, насърчава електронното управление, рационализира
производствата при неплатежоспособност и прилага законодателството за
просрочените плащания. Да подобри системата за възлагане на обществени
поръчки чрез укрепване на административния капацитет и повишаване на
предварителните проверки, извършвани от Агенцията по обществени поръчки,
както и чрез предприемане на конкретни действия за въвеждане на електронни
обществени поръчки. Да подобри качеството и независимостта на съдебната
система и да засили борбата срещу корупцията.

6

Да разшири реформата на енергийния сектор с оглед повишаване на
конкуренцията, пазарната ефективност, прозрачността и енергийната
ефективност, по-конкретно чрез премахване на пречките за навлизане на
пазара, намаляване на дела на регулирания сегмент, увеличаване на усилията
за създаване на прозрачен пазар на едро за електроенергия и природен газ,
постепенно премахване на квотите и укрепване на независимостта и
административния капацитет на енергийния регулатор. Да ускори проектите за
междусистемни връзки със съседните държави членки и страни кандидатки,
както и да укрепи капацитета за справяне с прекъсванията на доставките.

2015-2016
1

През 2015 г. да избегне структурното влошаване на публичните финанси, а
през 2016 г. да постигне корекция от 0,5 % от БВП. Да предприеме решителни
мерки за подобряване на събирането на данъците и за справяне със сенчестата
икономика въз основа на цялостен анализ на риска и оценка на предприетите
по-рано мерки. Да подобри ефективността на разходите на системата на
здравеопазването, по-специално чрез преразглеждане на ценообразуването на
здравните грижи и укрепване на извънболничната помощ и първичната
медицинска помощ.

2

До декември 2015 г. да извърши независим анализ на качеството на активите в
цялата банкова система, както и да я подложи на възходящ (отдолу нагоре)
тест за устойчивост в тясно сътрудничество с европейските органи. Да
извърши преглед на портфейлите за пенсионните фондове и застрахователния
сектор. Да преразгледа и подсили надзора в банковия и небанковия финансов
сектор, включително чрез укрепване на разпоредбите за гарантиране на
депозитите и оздравяване на банките. Да подобри корпоративното управление
сред финансовите посредници, включително чрез преодоляване на риска от
концентрация и експозициите към свързани лица.

3

Да изготви интегриран подход за групите, намиращи се в маргинално
положение на пазара на труда, по-специално възрастните работници и младите
хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или
обучение. След консултации със социалните партньори и в съответствие с
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националните практики да създаде прозрачен механизъм за определяне на
минималната работна заплата и на минималните социалноосигурителни
вноски с оглед на тяхното въздействие върху бедността сред работещите,
разкриването на работни места и конкурентоспособността.
4

Да приеме реформата на Закона за училищното образование и да увеличи
участието в образователната система на децата в неравностойно положение,
особено на ромите, като подобри достъпа до качествено образование в
началните класове.

5

С цел подобряване на инвестиционния климат да подготви всеобхватна
реформа на правната уредба на несъстоятелността въз основа на най-добрите
международни практики и експертен опит, и по-специално да подобри
механизмите за преструктуриране преди несъстоятелност и за извънсъдебно
преструктуриране.

2016-2017
1

Да постигне годишна фискална корекция от 0,5 % от БВП за постигане на
средносрочната бюджетна цел през 2016 и 2017 г. Да продължи да подобрява
събирането на данъци и да вземе мерки за намаляване на размера на
неформалната икономика, включително недекларирания труд.

2

До края на 2016 г. да приключи анализа на качеството на активите и тестовете
за устойчивост на банките. До края на 2016 г. да приключи анализа на
счетоводния баланс и тестовете за устойчивост на застрахователните
предприятия, както и анализа на активите на частните пенсионни фондове. Да
предприеме, според необходимостта, последващи действия в тези три сектора
и да продължи да подобрява банковия и небанковия надзор

3

.Да подсили и интегрира социалното подпомагане, включително съответните
социални услуги, и активните политики по заетостта, по-специално за
дългосрочно безработните и за младите хора, които не участват в никаква
форма на заетост, образование или обучение. Да увеличи предоставянето на
качествено образование на групите в неравностойно положение, включително
ромите. Да подобри ефективността на системата на здравеопазване чрез
подобряване на достъпа и финансирането, както и на здравните резултати. В
консултация със социалните партньори да състави насоки и критерии за
определянето на минималната работна заплата. Да увеличи обхвата и
адекватността на схемата на общия минимален доход.

4

Да реформира правната уредба на несъстоятелността, за да се ускорят
процедурите за възстановяване и преструктуриране и да се подобрят
ефективността и прозрачността на тези процедури. Да увеличи капацитета на
съдилищата по отношение на производствата по несъстоятелност. Да укрепи
капацитета на Агенцията по обществени поръчки и на възлагащите органи и
да подобри планирането и контрола на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, по-конкретно чрез цялостно изпълнение на
Националната стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки
(2014—2020 г.). Да ускори въвеждането на електронни обществени поръчки.

2017-2018
1

Да продължи да подобрява събирането на данъците и спазването на данъчното
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законодателство, включително чрез цялостен пакет от мерки за периода след
2017 г. Да ускори прилагането на мерките за намаляване на размера на
неформалната икономика, по-специално на недекларирания труд
2

Да предприеме последващи мерки по прегледите на финансовия сектор, поспециално по отношение на презастрахователните договори, надзора на
групово равнище, активите с трудно определима стойност и експозициите към
свързани лица. Да подобри банковия и небанковия надзор посредством
изпълнението на подробни планове за действие в тясно сътрудничество с
европейските органи. Да улесни намаляването на все още високото равнище
на необслужвани заеми на предприятията, като се основава на пълен набор от
инструменти, включително чрез ускоряване на реформата на нормативната
уредба за обявяване в несъстоятелност и чрез насърчаване на функциониращ
вторичен пазар за необслужвани заеми.

3

Да подобри насочването на активните политики по заетостта и интеграцията
между службите по заетостта и социалните служби за групите в
неравностойно положение. Да увеличи предоставянето на качествено общо
образование, поспециално за ромите. Да увеличи покритието на здравното
осигуряване, да намали преките плащания от страна на пациентите и да се
справи с недостига на здравни специалисти. В консултация със социалните
партньори да състави прозрачен механизъм за определяне на минималната
работна заплата. Да подобри обхвата и адекватността на минималния доход.

4

Да гарантира ефективното прилагане на Националната стратегия за развитие
на сектора на обществените поръчки за периода 2014—2020 г.

2018-2019
1

Да подобри събирането на данъците и ефикасността на публичните разходи,
включително чрез ускоряване на мерките за намаляване на размера на
неформалната икономика. Да модернизира рамката за корпоративно
управление на държавните предприятия в съответствие с международните
добри практики..

2

Да предприеме последващи мерки, произтичащи от прегледите на финансовия
сектор, и да изпълни плановете за действие в областта на надзора с цел да
засили надзора и стабилността на сектора. Да осигури адекватна оценка на
активите, включително банковите обезпечения, чрез подобряване на
процесите на оценяване и одит. Да завърши реформата на правната уредба на
несъстоятелността и да насърчава развитието на функциониращ вторичен
пазар на необслужвани кредити.

3

Да повиши пригодността за заетост на групите в неравностойно положение
чрез повишаване на уменията и засилване на мерките за активизиране. Да
подобри предоставянето на качествено приобщаващо общо образование,
особено за ромите и други групи в неравностойно положение. В съответствие
с националната здравна стратегия и плана за действие към нея, да подобри
достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките
плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на недостига на
медицински специалисти. Да въведе редовна и прозрачна схема за преглед на
минималния доход и да подобри нейния обхват и адекватност.
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НОВИНИ ОТ ЕКП
18 МАРТ 2019 Г.: ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ
ОТНОСНО ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Европейският съюз даде дълготраен мир на нашия континент и събра европейските хора
около основните ценности на демокрацията, правата на човека, свободата и равенството.
Демокрацията трябва да се живее, за да остане жива. Затова призоваваме гражданите в
цяла Европа да излязат и да гласуват на европейските избори от 23 до 26 май 2019 г., за да
имат думата за бъдещето и да защитават демокрацията, устойчивия икономически растеж
и социалната справедливост.
ЕС допринесе за превръщането на европейския начин на живот в това, което е днес. ЕС
допринесе за безпрецедентен икономически и социален напредък и продължава да носи
осезаеми ползи за гражданите, работниците и предприятията в цяла Европа.
Настъпиха несигурни времена за Европа и за света. Въпреки че сме на път към
възстановяване, икономическите и социалните последици от кризата все още могат да
бъдат усетени от гражданите, работниците и предприятията. Някои хора се съмняват или
дори отхвърлят европейския проект. Изправени сме пред огромни предизвикателствамеждународни напрежения, преосмисляне на отношенията между ЕС и Великобритания,
миграция, безработица, (изготвянето на) перспективи за нашата младеж, климатична и
цифрова трансформация и в няколко държави- увеличаване на икономическите и
социалните неравенства. В отговор на това не бива да издърпваме моста и да се оттеглимтрябва да се изправим и да действаме единно.
Проектът ЕС трябва да остане устойчив и силен и ние, Европейските социални партньори,
вярваме, че той може да продължи да ни помага за справяне с предизвикателствата и
създаване на по-светло бъдеще за Европа, нейните граждани, работници и предприятия.
Европа все още е едно от най-добрите места в света за живеене, работа и бизнес. Трябва
много да се гордеем и да се грижим за това и трябва да надграждаме заедно това.
В този дух ще продължим да допринасяме за един успешен европейски проект и
обединена Европа, която благоприятства своите работници и предприятия, насочвайки се
към инициативи, които подобряват ежедневието им и предлагат по-добро бъдеще, пълно с
възможности за всички.
26-27 МАРТ 2019 Г.: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕКП ПРИЕМА
РЕЗОЛЮЦИЯТА „ПО-СПРАВЕДЛИВ ПАЗАР НА ТРУДА ЗА ЕВРОПА: ВИЗИЯ НА
ЕКП“
Контекст
Твърде много европейски трудови пазари продължават да бъдат неефективни, въпреки
продължителния период на предпазливо възстановяване и икономически растеж.
Коефициентите на заетост продължават да се увеличават постепенно, но твърде често това
е за сметка на ниското качество и несигурните форми на труд, които, освен че са нанасят
вреди, то също забраняват достъпа до социална закрила и пенсионни права. Процентът на
работещите в риск от бедност се стабилизира на рекордно високо ниво от почти 10%,
което доведе до създаването на утвърден слой от работещи бедни в Европа. Активните
политики на пазара на труда, които бяха намалени или напълно премахнати по време на
кризата, все още не обхващат уязвимите групи работници и, най-вече, не обхващат и
потенциалните работници. Тези предизвикателства бяха изострени от премахването и
децентрализацията на колективното договаряне.
Много от предизвикателствата на пазара на труда, предизвикани от разпространението на
работата в цифровите платформи, са свързани с екстремалния начин, по който
работниците навлизат или напускат работното място. Трудът- и следователно заплатата,
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свързана с положения труд- се измерва по-скоро по отношение на поставените задачи,
отколкото по отношение на времето. Това подкопава основния принцип на труд, според
който работникът получава заплащане за своето (отделено) време. Например, вместо
седемчасовата работна смяна, в която част от графика ще бъде по-натоварена, а друга ще е
по-спокойна, то цифровите платформи увеличават интензивността на труда през къс
период от време и по този начин позволяват изобщо да не се заплаща за поненатоварените периоди от време. Това никога не би могло да бъде приемливо: трудът
има ясна социална функция, освен икономическа такава.
През декември 2017 г. ЕКП прие дефиниция за качествения труд, включваща добри
заплати; сигурност на работното място чрез стандартна заетост и достъп до социална
защита; възможности за учене през целия живот; добри условия на труд в безопасни и
здравословни работни места; разумно работно време с добър баланс между работата и
личния живот; синдикално представителство и право на колективно трудово договаряне.
Създаването на тези работни места обаче изисква добре функциониращи пазари на труда
и институции, способни да отговорят на бъдещите предизвикателства. Чрез очертаване на
ключовите предизвикателства и действията за справяне с тях, то Визията на ЕКП за пазара
на труда се стреми да покаже как можем да постигнем повече подобни работни места през
следващите години.
Предизвикателство 1: По-малко работа, повече работници
Доколкото нивото на заетост до голяма степен се е възстановило от кризата насам, то
обемът на труд все още изостава. Това означава, че в цяла Европа има по-малко
отработени работни часове, дори и при нарастване на работещото население. Това
повдига важния въпрос за това, как се разпределя наличният труд- ако предлагането на
труд продължава да нараства повече отколкото търсенето, то условията на труд неизбежно
ще пострадат. От 2010 г. насам се наблюдава леко намаление на средната
продължителност на отработените часове на „основното работно място“. Намалението
обаче е много малко- около 24 минути седмично на работник- и трябва да се разглежда в
контекста на растежа на броя на лицата с повече от една работа, като второто и третото
работно място рядко могат да се определят като работни места с добро качество.
Като основен двигател за това се счита увеличаващият се брой на трудещите се, които са
принудени да работят на непълно работно време- ръст, който непропорционално засяга
жените. Въпреки слабото намаляване на средния брой на работните часове на основното
работно място, то през второто тримесечие на 2018 г. жените все още работят средно с
повече от шест часа по-малко на основното работно място, отколкото мъжете. Но тези
средни стойности отразяват сериозните различия - напр. в някои страни от ЦИЕ,
включително и в Унгария, недостигът на работна ръка доведе до (наложи) дълги работни
часове за трудещите се. Изискванията около работното време и организацията на труда са
неразделна част от растежа на синдикалното движение през последните два века; тези
теми отново придобиват значение в политическия дневен ред.
Като се има предвид относителният недостиг на качествени работни места, налични в
Европа през последните години, то понастоящем има сериозни основания за проучване на
намаляващите стандартни работни места на пълно работно време в цяла Европа и
противопоставянето с недоброволното поемане на работа на непълно работно време. Това
не може да бъде алтернатива за увеличаване на инвестициите и създаването на покачествени работни места, нито пък да позволява пропорционално намаляване на
заплащането…
ДЕЙСТВИЯ
 ЕКП и нейните членове ще продължат да следват политики за насърчаване на
инвестициите в реалната икономика, за да се увеличат наличните възможности за
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висококачествени работни места, включително насърчавайки възприемането на
политически инструменти, необходими за повишаване производителността на
труда- особено чрез осигуряването на възможност за придобиване на
висококачествени умения;
 ЕКП и нейните членове ще продължат да лобират за увеличаване на инвестициите
в публичния сектор с цел насърчаване разкриването на работни места във важни
области и справяне с лошото заплащане и условия на труд, валидно за много
работници след настъпването на кризите;
 ЕКП ще започне дебат между своите членове, първоначално в Комитета по заетост
и пазар на труда и в тясно сътрудничество с другите Комитети, включително
Комитета за колективното трудово договаряне и координиране на заплащането,
относно по-силния контрол над работното време и организацията на труда с оглед
постигане на по-добри договорености за работното време. Като характеристика на
висококачествени работни места, ще се търси последващото развитие на такава
политика, която е с амбицията за постепенно намаляване на работното време при
стандартен труд на пълно работно време (без намаляване на доходите). Това вече е
основен приоритет за някои европейски отраслови федерации; така могат да бъдат
извлечени добри практики в тази насока;
 ЕКП ще проучи по-задълбочено каква роля могат да имат (доколкото има такива)
схемите за осигуряване на минимален доход при защитата на работници в
нестандартна заетост. През 2019 г. ще бъде отправено искане за подоно проучване
към Института на ЕКП в партньорство с Комисията по заетост и пазар на труда на
ЕКП. Тези дискусии ще бъдат свързани с дискусиите за пасивната политика на
пазара на труда - т.е. обезщетенията за безработица и други приложими социални
мерки. ЕКП ще проучи потенциалните предимства и недостатъци от прилагането
на европейски минимални стандарти към националните системи за осигуряване
при безработица и от разработването на Рамкова директива за европейска схема за
минимален доход.
Предизвикателство 2: Технологични иновации
Дигитализацията може да се използва за намаляване на работното време, но това няма да
се случи автоматично- това ще стане само чрез разработване и прилагане на колективни
трудови договори и/или подходящи законодателни рамки. Технологичният напредък и
нарастващата дигитализация вече оказаха силен ефект върху европейските пазари на
труда, върху компаниите, организацията на труда и условията на труд.
Това потенциално може да освободи хората от монотонната и тежка работа, но ще има и
унищожителен ефект за много общности, ако не се управлява внимателно, така че
институциите на пазара на труда и системите за социално осигуряване да отразяват
бъдещите, а не отминалите, предизвикателства и приоритети. Уроците от
деиндустриализацията са ясни. Реформираните системи за социална сигурност трябва да
бъдат динамични и проектирани чрез социален диалог с изричната цел да се предпазят
хората от отрицателното въздействие на пазарните преходи. В тази дискусия не трябва да
има място за икономическа конкурентоспособност.
Важно е да се разгледа и разпространението на договорите за самостоятелна заетост,
целящи заобиколяне на трудовите и осигурителните задължения на работодателя. Това
явление не се отнася единствено до цифровите платформи- то доминира при тях, поради
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това, че почти целият труд, предлаган в платформите, се извършват по договори за
самостоятелна заетост. Нещо повече, ограничаването на правото на колективно
договаряне на самостоятелно заетите лица им води до невъзможност да се гарантират
качествени условия (на труд).
Това е една своеобразна стъпка назад що се отнася до трудно отвоюваните права на
работниците. Организацията на труда е социално дело и не може да се планира
единствено на основата на ефективното разпределение на капитала. Основен принцип на
капиталистическите производствени отношения е, че капиталът поема риска и
възнаграждението. ЕКП никога няма да допусне риска да бъде прехвърлен на раменете на
работниците, докато наградата остава твърдо в ръцете на работодателите и техния
капитал. Полагаемият се дял на труда от производството намалява в продължение на
години. Дигиталните платформи твърдят, че не толерират дискриминация на работното
място, но има доказателства, че това не е така. Някои примери за тези дискриминационни
практики са премахването на работниците, които са предприели индустриални действия, и
намаляването на задачите на работниците въз основа на пола и расата.
И накрая, различията между половете, които вече съществуват на пазарите на труда по
отношение на заплащането и достъпа до стандартните трудови договори, могат да се
изострят от цифровизацията на икономиката, по-специално от ИТ гигантите. Както беше
посочено в неотдавнашното Проучвателно становище на Европейския икономически и
социален комитет по искане на Европейския парламент относно „Неравенството между
половете в областта на цифровите технологии“21, трябва да се търси мултидисциплинарен
подход, който обединява различни аспекти на иновациите и увеличава цифровата
грамотност на момичетата и броят на жените в т.нар. STEM22 и ИКТ специалности.
Участието на жените позиции, изискващи техническо образование и високо квалифициран
труд, трябва да бъде насърчавано чрез преодоляване на образователните и професионални
бариери, както и гарантиране, че жените ще имат възможности за дигитално образование
през целия живот.
ДЕЙСТВИЯ
 ЕКП ще продължи да преследва исканията, формулирани в резолюцията от 2016 г.
„към справедлив дигитален труд“23 и резолюцията от 2017 г. „справяне с новите
дигитални предизвикателства пред света на труда, по-специално в полето на
crowdwork”24;
 Комитетът по заетост и пазар на труда на ЕКП ще проучи каква роля имат
технологичните иновации върху качеството на създаваните работни места;
 ЕКП ще продължи да се бори с експлоататорските форми на труд в платформите и
по-специално ще подчертае вредния ефект от неплащането на социални вноски
върху устойчивостта на социалната държава спрямо всички форми на нестандартен
труд. Това включва настояване за приемане на нови законодателни инструменти,
там където е необходимо, и полагане на усилия за синдикализиране на
платформените работници, така че те да се възползват от колективното договаряне
и от представителството на работниците, по-специално от националните и
европейските работнически съвети;

Становището е достъпно ТУК.
Специалности в областта на науката, технологиите, инжинерството и математиката.
23
Резолюцията е достъпна ТУК.
24
Резолюцията е достъпна ТУК.
21
22
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 през следващите години ЕКП ще работи в тясно сътрудничество с националните си
членове и с колегите от Европейския профсъюзен институт по темата за
предизвикателствата на пазара на труда и предизвикателствата от дигитализацията,
за да допринесе, но и за да се възползва от всякакви политически послания,
произтичащи от текущата им работа в областта на платформения труд и
цифровизацията.
Предизвикателство 3: Сегментиране на пазара на труда
Социалният контекст на европейските трудови пазари продължава да бъде силно засегнат
от диверсификацията на работната сила във всички държави членки. Това е повод за
празнуване, но за голям брой работници все още има множество бариери за достигане до
качествени работни места. Трябва да бъде направено повече в това отношение от страна
на ЕС, от държавите членки и от социалните партньори. Социалният диалог и
колективното трудово договаряне са най-добрите инструменти за справяне със
сегментирането и трансформирането на трудовите пазари в приобщаващи за всички.
Разликата в заплащането между половете продължава да съществува, в много страни се
отчитат високи нива на младежката безработица и на т.нар.NEET25 младежи, също така и
работниците с мигрантски произход продължават да се сблъскват с дискриминация и да
заемат нискокачествени работни места (форма на сегментиране на пазара на труда).
Много от тези проблеми произтичат от прилаганите в Европа структурни реформи, които
често водят началото си от Комисията- особено под егидата на Европейския семестър,
който все още изключва синдикатите от много държави членки. Текстът в Социалния
стълб относно „адаптивната и сигурна заетост“ беше един положителен старт в това
отношение- преразглеждането на Насоките за заетостта през 2018 г. обаче не продължи
тази политическа линия26. Това беше пропусната възможност.
Сегментирането продължава да оказва влияние върху пазарите на труда в Европа както в
хоризонтално отношение, тъй като жените, етническите малцинства и младите работници
са непропорционално представени в нископлатените сектори на икономиката, така и във
вертикално отношение, тъй като мъже „бели якички“ доминират в ръководните позиции в
различните сектори.
ДЕЙСТВИЯ
 ЕКП ще продължи да работи за интегрирането в политиката по заетостта на
предизвикателствата, пред които са изправени слабо представляваните групи
работници. Това ще бъде постигнато чрез сближаване на Комитета по заетостта и
пазара на труда с Комитета на жените, Комитета за младежите и Комитета по
мобилност, миграция и приобщаване. Заедно с колегите, работещи по тези теми в
Европейския синдикален институт, и колегите от отделните членски организации
ще се изследват тематиките в политиката за многообразие и приобщаване и ще се
идентифицират пропуските, които се нуждаят от по-нататъшно развитие на
европейско равнище;
 ЕКП ще определи кои други групи работници се нуждаят от специално внимание,
за да се улесни активното им включване в европейските трудови пазари. Чрез
сътрудничество с Комитета на ЕКП за образование и обучение, ще бъде проучен
потенциала за прилагане на специфична политика за приобщаването на работници
25
26

Младежи, които нито се обучават, нито са в заетост.
Позицията на ЕКП относно ревизията на Насоките по заетостта е достъпна ТУК.
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с увреждания и на по-възрастни работници (50+). Джендър измерението ще бъде
интегрирано в рамките на Комитетите за младежта и миграцията.
Предизвикателство 4: Използването на активни политики на пазара на труда
Много от споменатите предизвикателства на пазара на труда насочват вниманието към
значението както на социалния диалог, така и на добре финансираните, демократични и
отговорни активни политики на пазара на труда (АППТ). АППТ са съществена
характеристика на добре функциониращите пазари на труда в социалната пазарна
икономика. Наистина, има сериозни основания да се каже, че АППТ са отчетлива
иновация на европейския пазар на труда.
АППТ включват различни инструменти и мерки като например публични и частни служби
по заетостта, стимули на работното място, стимули за започване на бизнес, споделяне на
работни места, ротация на работното място, обучение или специална помощ за групите в
неравностойно положение на пазара на труда. Те могат да се използват като част от
стратегия за преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила, която
желае да се развива, и да предоставят пространство за извършване на преход към нови
роли на пазара на труда.
АППТ обаче могат да имат и по-голям принос. Когато са проектирани и поддържани с
адекватно финансиране и демократична отчетност, в моментите на финансови
затруднения те могат да осигурят ключова защита за работниците- и дори за бизнеса- чрез
преразпределяне на ресурси за адаптиране към бизнес цикъла.
Според скорошно проучване на ОИСР27 публичните разходи за АППТ значително
намаляват безработицата- дори в краткосрочен план. След период от една година
увеличаването на разходите за АППТ с 1% от БВП би намалило равнището на
безработица с почти 2 процентни пункта в сравнение с по-малко от половин процентен
пункт при публичните разходи като цяло. Дори и умереното нарастване на разходите за
АППТ може да допринесе значително за намаляване на безработицата в краткосрочен
план. Това означава също, че увеличаването на разходите за АППТ би могло частично да
се компенсира чрез намаляване на общите разходи за обезщетения за безработица.
ЕКП подкрепя засилването на инвестициите в АППТ, като социалните партньори на
национално и местно равнище следва да включват в разработването, изпълнението и
оценката на тези инвестиции. Разходите за АППТ са особено важни по време на
икономически спад- същевременно обаче данните от държавите членки сочат, че тези
разходи са били съкращавани като част от мерките на строги икономии, целящи да се
намалят бюджетните дефицити и да се съблюдава икономическото управление на ЕС.
Това поражда критично напрежение в европейския модел: където икономическите
свободи се изправят пред социалните права.
АППТ не могат да бъдат доставени евтино, но инвестирането в тях си струва. Държавите
членки, които се справиха най-добре през годините на кризата и които продължават да го
правят, са тези, които поддържат и разширяват АППТ и в които социалните партньори са
неразделна част (от този процес). Картината за разходите в ЕС е неясна поради недостига
на точни и навременни данни, както и различията в начина, по който АППТ се
структурират и изпълняват.
И накрая, АППТ биват неправилно разбирани от европейските политици. Те тясно се
тълкуват като „връщане на безработните на обратно на работа”. През септември 2018 г.
равнището на безработица в ЕС е малко над 8%, докато коефициентът на „икономически
неактивните“ (т.е. на тези, които нито са заети, нито са официално безработните и
търсещи работа) е над 25%. Луфтът на пазара на труда - т.е. непълната заетост27
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продължава да бъде основно предизвикателство за работниците в Европа, и то в контекста
на несигурни отношения и липса на свободни часове (виж горния раздел). Накратко,
трябва да се отдели много повече внимание на АППТ, тъй като те се занимават с найотдалечените от пазара на труда лица.
ДЕЙСТВИЯ
 ЕКП ще настоява Европейската комисия да представи план за прилагане на
Европейския стълб на социалните права, включително с инициативи, свързани с
АППТ и насърчаващи преходите на пазара на труда и достъпа до умения и
обучение, предоставяни като добре финансирани обществени услуги;
 Комитетът по заетостта и пазара на труда на ЕКП ще проучи как АППТ могат да
бъдат използвани за активизиране на икономически неактивните лица чрез
създаването на постоянна точка в дневния си ред, озаглавена „Проучване на
синдикатите относно активните политики на пазара на труда“, посредством която
ще бъдат представяни гост-лектори и ще се картографират настоящите практики за
достигане до неактивните лица, и ще се проучат начините, по които АППТ могат
да бъдат проектирани така, че да дават резултат още преди работниците да станат
безработни, неактивни или да са в положение на непълна заетост;
 ЕКП, по-специално чрез своя Комитет за младежите и свързаните с него
организации, ще продължи да подкрепя националното приложние на Европейската
гаранция за младежта. Участието на социалните партньори в разработването,
изпълнението и оценката на такива политики е от ключово значение за гарантиране
предоставянето на качествени предложения на участващите лица;
 Комитетът по заетостта и пазара на труда на ЕКП ще проучи как може да подкрепи
колегите си за постигане целите на Резолюцията на ЕКП относно недекларирания
труд28, доколкото тя се отнася до икономически неактивното население, което
трябва да бъде интегрирано в европейските трудови пазари;
 ЕКП ще разработи политическа декларация за това, какво трябва да бъде
постигнато и от активните, и от пасивните политики на пазара на труда, както и
начиана, по който те да си взаимодействат.
Заключение: Качествени работни места за всички и справедливо разпределение на
възможностите
От гл.т. на добрите нива на заетост, то сега е моментът да настояваме Европейската
комисия да съсредоточи вниманието си върху качеството на заетостта, генерирано в
европейските трудови пазари. Това изисква разнообразни политически лостове,
включително увеличаване на инвестициите в правилните направления на икономиката,
включително публичния сектор, и предотвратяване използването на модели на труд, които
са клонят към несигурните такива- например договорите за нулево работно време и
работата в някои платформи.
ЕС трябва да формулира проактивна визия за функционирането на пазарите на труда в
бъдеще. Първо, да се прилагат институционални договорености, които улесняват растежа
на висококачествената заетост чрез увеличаване на инвестициите в реалната икономика и
създаване на работни места със социална значимост.

28
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Второ, висококачествените работни места, които могат да бъдат създадени, трябва да
бъдат разпределени ефективно и справедливо, така че всички хора в Европа да имат шанс
за достъп до тях. Европа няма бъдеще, ако не е социално ориентирана и не може да бъде
социално ориентирана без справедливи и демократично отговорни пазари на труда. Ето
защо е от съществено значение ролята на социалния диалог и колективното договаряне за
защита на работниците от прекомерните искания на работодателите за гъвкавост и
прехвърляне на риска. Трудът трябва да продължи да изгражда капацитета на
синдикатите за съществен принос в този дебат. Важно е качеството на заетостта да отчита
и социалното и екологичното въздействие на труда. Пазарът на труда следва да се
съсредоточи върху осигуряването на устойчиви работни места и, където е възможно, на
работни места, които дават положителен социален принос.
Основна цел е постигането на повече демокрация на работното място. От решаващо
значение е работниците да имат право на глас при вземането на решения от страна на
работодателите както в публичния, така и в частния сектор чрез осигуряване на повече
информация, консултации и участие. Благодарение на участието на работниците често е
възможно да се избегнат уволнения, да се смекчат прекомерните схеми на заплащане на
ръководните длъжности, да се подпомогне промяната и да се улесни преструктурирането.
21-24 МАЙ 2019 Г.: ЧЕТЕРИНАДЕСЕТИ КОНГРЕС НА ЕКП ВЪВ ВИЕНА
На конгреса присъстват над 600 национални профсъюзни делегати, включително
генералните секретари и/или председателите на около 90 национални синдикални
организации от 38 европейски държави, 10 европейски секторни синдикални федерации и
специални гости, включително Антонио Коста- министър-председател на Португалия,
Александър Ван дер Беллен- президент на Австрия, Жан-Клод Юнкер, председател на
Европейската комисия, Енрико Летта- декан на PSIA Sciences Po и бивш италиански
премиер, Джоузеф Стиглиц- носител на Нобелова награда.
Конгресът прие ключови документи, включително Виенския манифест и Програмата за
действие на ЕКП за периода 2019-2023.
Манифест на ЕКП от Виена, 2019-2023 г.
Това е ключов и изпълнен с предизвикателства момент за Европа и европейското
синдикално движение.
Европа е изправена пред тежки предизвикателства - последиците от нерегулираната
глобализация, икономическата криза и строгите икономии; промените в икономиката и
пазара на труда поради изменението на климата, цифровизацията и автоматизацията;
атаките, насочени срещу правата на работещите, синдикатите и европейския социален
модел; нарастването на неравенствата в и между страните; въпросът за миграцията и
потоците на мобилност.
Тези проблеми често водят до повишаване на дискриминацията и експлоатацията сред
обществата, който намира израз във възхода на крайнодесни, националистически,
неофашистки и ксенофобски сили, застрашаващи човешките и социалните права и
излагащи на риск демократичните ценности на Европейския съюз. Бъдещето на Европа и
нейните работници е предмет на безпокойствие.
Синдикалното движение носи отговорността да защитава демокрацията и европейския
социален модел - най-важното постижение на миналия век, основано на мира, зачитането
на човешките права, трудовите, социалните и екологичните права, на справедливи и
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равни условия на живот и труд, включително качествени обществени услуги и
образование.
***
За да постигнат това, ЕКП и нейните филиали са разработили стабилни политики за
бъдещето на европейската икономика, общество и пазар на труда и ще създадат силни и
ефективни инструменти и действия за засилване на ролята на синдикатите за постигане
на конкретни и положителни резултати за работещите, съсредоточени конкретно върху:
Нова, прогресивна и устойчива икономическа политика; повишаване на заплащането и
сближаване на заплатите между страните и секторите; заетост на качествени работни
места и намаляване на работната седмица без намаляване на заплащането и контрол на
работното време; защита и разширяване на правата на работещите, социалната закрила и
обществените услуги; подновяване на социалния диалог, укрепване и разширяване
обхвата на колективното трудово договаряне и участието на работещите в него;
справедлив преход, устойчива глобализация и прогресивна търговия; справедлива
мобилност и обща политика в областта на миграцията и убежището, основана на
зачитането на правата и равното третиране.
Това е най-добрият начин да подобрим условията на живот и труд на членовете си и да
създадем бъдещето на труда.
***
Ще изградим обновено и по-силно синдикално движение, способно да организира и
мобилизира, да се справя с предизвикателствата, пред които сме изправени, да предвижда
и оформя предстоящите промени; синдикално движение, което участва в засилването на
демокрацията и социалния прогрес в Европа.
Силно синдикално движение за бъдещето, способно да промени съществуващите
икономически и пазарни политики на труда и да включи онези, които сега са изключени
от правата и закрилата и не се третират еднакво: жени, млади и работещи с несигурна
заетост, самонаети лица и разчитащи на заетост чрез платформи, работещи в
неформалната икономика, мигранти и мобилни работници, хора с увреждания или
засегнати от всяка форма на дискриминация, включително по отношение на сексуалната
ориентация и половата идентичност.
Европейското синдикално движение ще изгради една по-справедлива Европа за
работещите.
***
Социалният договор, който стои в основата на социалната пазарна икономика на ЕС, е
застрашен, тъй като мерките против икономическата криза, включващи строги икономии,
съкращения и дерегулация, които се прилагат в Европа, са грешна стъпка. Налице са
силен социален дъмпинг и дъмпинг в заплащането, експлоатация на труд и други
злоупотреби. Европейският стълб на социалните права и новото социално
законодателство са важни стъпки за възстановяване на европейския социален модел, но
те сами по себе си няма да бъдат достатъчни.
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Това, което е необходимо, е обновен Социален договор за Европа, който определя
връзката между трите разделения в обществото: групите на държавата, труда и капитала.
Институциите трябва да поемат отговорност за укрепване на социалната пазарна
икономика. Компаниите не трябва да могат да се възползват от единния пазар и в същото
време да го подкопаят, като използват труда или избягват плащането на данъци и
социални вноски.
ЕКП представя своя План за действие за обновяване на Социалния договор в Европа и ще
работи и преговаря с европейските и национални институции и организациите на
работодателите, за да го постигне чрез водещи инициативи, като:
1. Да бъде създаден Протокол за социалния прогрес, който да придава на
синдикалните и социалните права на работещите първостепенен статус, и той да
бъде включен към Договорите на ЕС и приложен чрез европейското
законодателство и политики.
2. Възобновяване на извънреден план за увеличаване на публичните и частните
инвестиции в създаването на качествени работни места във всички сектори на
икономиката и публичните инвестиции в обществените услуги, обществените
блага и социалната защита.
3. Промяна на икономическото управление на ЕС, Европейския семестър,
Европейския паричен съюз и бюджета на ЕС за насърчаване на социалната
справедливост, инвестициите, благоприятстващи заетостта, устойчивия растеж,
справедливото и прогресивно данъчно облагане и благосъстоянието на хората всичко това е цел на икономическите политики на ЕС.
4. Изменяне на Европейския социален модел чрез укрепване и прилагане на
принципите на Eвропейския стълб на социалните права чрез политики,
законодателство, социална регулация, колективни споразумения и разумни мерки
за преразпределение и възходяща конвергенция.
5. Укрепване на двустранния и тристранния социален диалог на европейско,
национално и секторно равнище чрез засилено законодателство, политики,
споразумения и финансиране за изграждане на капацитет.
6. Партньорство за колективно трудово договаряне, за постигане на всеобщо
увеличение и сближаване на заплатите и условията на труд за всички. То трябва да
доведе до препоръки и евентуално рамкова директива от страна на Съвета, за
засилване на колективното договаряне и синдикалните права във всяка държавачленка.
7. Повече усилия за постигане на полово равенство на работното място и в
обществото, чрез законодателство и политики за борба с дискриминация от
всякакъв тип, включително разлики в заплащането на двата пола.
8. Спешни действия по въпросите с климатичните промени, дигитализацията,
автоматизацията и глобализацията, за справедлив преход за всички чрез
законодателството на ЕС, политическите мерки и целевите фондове, социалния
диалог и колективното договаряне.
9. Реформи в правото, свързано с конкуренцията и компаниите и ново
законодателство, засягащо надлежната проверка и веригата на доставчици в
рамките на единния пазар, така че да се гарантира пълното зачитане на
социалните, трудовите и синдикалните права.
10. Реформа на европейското законодателство за информирането и консултирането,
участие на Европейските работнически съвети на ниво бордове на компаниите,
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така че работещите реално да имат глас в реструктурирането на икономиката.
11. Скрепяване на бъдещето на труда чрез правните рамки на ЕС за намаляване на
несигурната заетост, разширяване на правата на работещите и защита на новите
форми на труд, преустановяване на социалния дъмпинг и дъмпинга в заплащането
и изграждане на справедлива мобилност на работещите и равно третиране.
12. Чрез европейска законодателна инициатива да се гарантират правото на обучение
и квалификация през целия живот.
13. Засилено действие за изграждане на справедлива и устойчива европейска програма
за миграция, глобализация, международна търговия, външни политики и политики
за добросъседство, също чрез пълното прилагане в Европа на Програмата 2030 и
други договори и инструменти на ООН, включително конвенциите на МОТ.
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
23
ЯНУАРИ
2019
Г.:
АКТУАЛИЗИРАНА
БАЗА
ДАННИ
НА
ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ПОДПИСАНИ ОТ ГОЛЕМИТЕ
КОМПАНИИ
Актуализираната база данни на транснационалните споразумения на компаниите
предоставя онлайн достъп до 321 текста, сключени в 164 компании, в които са наети над 9
милиона служители.
Транснационалните споразумения са резултат от преговори на корпоративно равнище
между ръководството и организациите на работниците и обхващат различни тематични
полета, приложими за поделенията на компанията. Тези споразумения засягат въпроси
като преструктурирането и реорганизацията, политиката по заетостта, мобилността и
обучението, корпоративните политики за здраве и безопасност на работното място,
условия на труд, равни възможности и др.
Актуализацията на базата данни включва изготвянето на справка и за новите форми на
транснационални споразумения- като например „Споразумението за пожарна и
строителна безопасност в Бангладеш“ или транснационалната инициатива относно
заплатата за издръжка.
Транснационалните споразумения са сред най-иновативните дейности в развитието на
корпоративната социална отговорност. Те са ефективен инструмент за насърчаване
зачитането на основните права в мултинационалните компании.
Базата данни е достъпна ТУК.
24 ЯНУАРИ 2019 Г.: SKILLS FOR JOBS: КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ
МАКСИМАЛНО ОТ БАЗАТА ДАННИ НА ОИСР?
В условията на технологично развитие и глобализация светът на труда търпи промени. За
служителите и работодателите е важно да знаят кои умения са търсени и кои са в излишък
в дадени страни и професии. Тук идва на помощ базата данни Skills for Jobs.
Какво представлява базата данни Skills for Jobs?
Инициирана през 2017 г. от ОИСР, Skills for Jobs осигурява информация за недостига и
свръхпредлагането на умения в 40 страни, както и за професионалните дисбаланси.
Базата данни предоставя поглед върху познавателните, социалните и физическите умения
и може да ви помогне да разберете кои умения се намират трудно и кои са в излишък,
независимо от това дали сте безработен, желаещ да оптимизира своя набор от умения или
работодател, търсещ квалифицирани работници.
Защо е важно това?
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Ако сте работник със свръхпредлагани умения, може да се наложи да приемете работа в
област, която не е свързана с вашата специалност или е под нивото ви на образование, а
това може да доведе до неудовлетворение. Също така, ако нямате необходимите умения за
избраната от вас кариера, може да ви бъде трудно да намерите удовлетворяваща ви
работа.
Ако не са в крак с най-актуалната информация за уменията, работодателите могат да
срещнат трудности да запълнят незаетите работни места или дори да изостанат, когато
става въпрос за възприемане на новите технологии.
Базата данни Skills for Jobs може да ви помогне да разберете по-добре дисбалансите на
уменията и как те могат да навредят или да помогнат на вас или вашия бизнес.
Кои работни места и умения се търсят и кои са в излишък?
В страните на ОИСР (включващи 21 държави-членки на ЕС), сред
висококвалифицираните професии се срещат повече от 5 от 10 „трудни за запълване“
работни места. За разлика от това, сред нискоквалифицираните професии се срещат помалко от 1 от 10 „трудни за запълване“ работни места.
Разгледано по сектори, образованието, информацията и здравеопазването изпитват найвисоките нива на недостиг на кадри. В секторите на търговията на едро и дребно и
строителството се наблюдава прекалено голямо предлагане на работна ръка,
едновременно има излишък на работници и слабо търсене.
Познаването на компютрите и електрониката (напр. програмирането) е в горната част на
списъка на търсените умения, непосредствено следвано от уменията за преценка и вземане
на решения и комуникационните и вербалните способности, свързани с решаване на
проблеми.
По какъв начин дисбалансите на уменията засягат работниците?
Като цяло повече от една трета (36%) от работниците в страните на ОИСР са или
свръхквалифицирани или притежават недостатъчна квалификация за работните си места
(съответно 17% и 19%), което отразява както слабото търсене на умения, така и
недостатъчното предлагане на квалифицирани работници.
Ако сте завършили хуманитарни или художествени науки, най-вероятно ще бъдете наети
на работа, която не е свързана със специализацията ви; следват завършилите специалности
в областта на науката и земеделието. За разлика от това, ако сте завършили социални,
бизнес, правни, здравни или социални науки, имате по-големи шансове да работите в
избраната от вас област на обучение.
Как може да ми помогне базата данни Skills for Jobs?
Ако обмисляте промяна на кариерата, инструментът „Промяна на кариерата“ ви позволява
да сравните настоящата си работа с желаната от вас работа, за да идентифицирате петте
най-добри умения, способности и знания, от които се нуждаете.
Функцията „Дисбаланси на уменията“ ви показва кои умения са търсени и кои са
свръхпредлагани в 40 страни. Кликването върху дадено умение показва дефиниция и
подробна информация за сродни професии. Възможно е също така да сравнявате
резултатите в различни страни, а в някои държави- в различни региони.
Разделът „Преса и публикации“ е особено полезен за работодателите, тъй като съдържа
преглед на дисбалансите на уменията във всяка от 40-те държави (включително и в
България), като предоставя полезна моментална снимка на националните ситуации. По
този начин това може да ви помогне да използвате по-добре уменията, налични в
работната сила във вашата страна.
14 ФЕВРУАРИ 2019 Г.: КОМИСИЯТА ПРИВЕТСТВА СПОРАЗУМЕНИЕТО
ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР
58

Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът постигнаха временно
споразумение относно предложението на Комисията за създаване на Европейски орган по
въпросите на трудовия пазар (ЕОВТП).
Президентът Юнкер за първи път обяви ЕОВТП през септември 2017 г., а през март 2018
г. беше представено законодателно предложение.
Този нов орган на ЕС ще подкрепи справедливата трудова мобилност в рамките на ЕС,
позволявайки на гражданите и предприятията да се възползват от възможностите,
предлагани от единния пазар, като същевременно се подкрепя сътрудничеството между
националните власти, включително по отношение предотвратяване и борба със
социалните измами и злоупотреби.
Комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата
мобилност Мариан Тейсен, заяви: „Винаги съм казвала, че се нуждаем от ясни,
справедливи и приложими правила за трудовата мобилност. Днес съгласието за ЕОВТП е
черешката на тортата за постигане на справедлив европейски трудов пазар. ЕОВТП ще
има двойната мисия- да помогне на националните власти в борбата с измамите и
злоупотребите, и да улесни мобилността на гражданите.
Днешното споразумение е резултат от много конструктивни и бързи преговори и
демонстрира, че Европа може да решава бързо проблемите. Искам да благодаря на
докладчика на Европейския парламент Jeroen Lenaers и на румънското председателство,
действащи от името на Съвета. Сега това споразумение следва да бъде бързо потвърдено,
за да се гарантира, че ЕОВТП може да започне работи от тази година и да функционира
бързо. Това е решаваща стъпка за една по-социална и справедлива Европа“.
Споразумението ще бъде представено за одобрение на Комитет на постоянните
представители на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз. След като
постоянните представители на държавите членки потвърдят споразумението, то ще бъде
предмет на окончателно гласуване в пленарната зала на Европейския парламент.
9 АПРИЛ 2019 Г.: ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ И НОРВЕГИЯ
ПОДПИСАХА ДЕКЛАРАЦИЯ,
НАСЪРЧАВАЩА РОЛЯТА НА ЖЕНИТЕ В
ЦИФРОВИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНИЯ СЕКТОР
Държавите, подписали Декларацията за жените в цифровата област (Women in Digital
Declaration) ще предприемат действия на национално равнище в следните области:
 създаване на национална стратегия за насърчаване на участието на жените в
областта на цифровите технологии;
 насърчаване на радио- и телевизионните оператори да разпространяват един
позитивен обществен имидж на жените, участващи в цифровата среда;
 създаване на Европейски ден, посветен на момичетата и жените в ИКТ сферата;
 стимулиране на компаниите да се борят с дискриминацията на работното място по
полов признак;
 насърчаване на балансирания по пол състав на съветите, комитетите и органите,
занимаващи се с дигитални въпроси;
 подобряване на механизмите за мониторинг и събиране на данни, за да се
определят по-добри цели.
Слабото участие на жените в дигиталната икономика се дължи на различни факторивключително джендър и социално-културните разбирания, които на различни етапи от
живота разубеждават момичетата и жените да участват в т.нар. научни, технологични,
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инженерни и математически (STEM) специалности и да развият съответно кариера в тези
области.
Жените могат да бъдат насърчавани да участват активно в дигиталната икономика чрез
справяне с обвързаните с пола дигитални стереотипи, разпространяване на модели за
подражание, мотивиращи момичетата да се вклюват в STEM специалности, стимулиране
на преквалификацията или повишаването на квалификацията на жените, изготвяне на
схеми за наставничество, подобряване на имиджа на ИКТ работните места.
Държавите, подписали Декларацията за жените в цифровата област (Women in Digital
Declaration) в рамките на Деня на цифровите технологии 2019, са: Австрия, Белгия, Чехия,
Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Кипър, Франция, Италия, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения,
Словакия, Финландия, Швеция, Великобритания и Норвегия. Хърватия също подписва
Декларацията на 15 май 2019 г.
Повече информация за участието на европейските жени в сферата на дигиталната
икономика може да бъде намерена ТУК.
16 АПРИЛ 2019 Г.: КОМИСАРИТЕ НА ЕК ГАБРИЕЛ И ЙОУРОВА СТАРТИРАТ
КАМПАНИЯТА #DIGITALRESPECT4HER В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В
СТРАСБУРГ
Кампанията # DigitalRespect4Her има за цел да повиши осведомеността и да популяризира
най-добрите практики за справяне с онлайн насилието срещу жените.

Онлайн насилието срещу жените може да доведе до психологически, физически,
сексуални и икономически вреди. То може също така да намали онлайн присъствието на
жените. Кампанията се фокусира върху жените като обществени фигури и как онлайн
насилието- напр. чрез заплахи, преследване или сексуален тормоз, може да ограничи
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участието им в обществени дебати, тяхното влияние в политиката, както и да подкопае
представителните демократични процеси.
Кампанията е подкрепена от обществени личности, които споделят своите истории и опит
с онлайн насилието, и как то е повлияло на професионалния им живот. Всеки може да
сподели своята история чрез социални медии чрез # DigitalRespect4Her.
Повече за кампанията ТУК.
30 АПРИЛ 2019 Г.: НОВИ ДАННИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСЯ, ПОКАЗВАТ, ЧЕ НАД 14 МИЛИОНА МЛАДИ ХОРА СА СЕ
ВЪЗПОЛЗВАЛИ ОТ ГАРАНЦИЯТА ЗА МЛАДЕЖТА
Според представените от ЕК данни по държави, то равнището както на младежката
безработица в ЕС29 (14.6%), така и на младежите (15-25 години) нито в заетост, нито в
образование или обучение30 (10,2%), са достигнали рекордно ниско ниво след
стартирането на Гаранцията за младежта преди пет години.
Последните данни за изпълнението на Гаранцията за младежта и на Инициативата за
младежка заетост (основният финансов ресурс на ЕС за подкрепа на прилагането на
Схемите по Гаранцията за младежта в държавите членки) показват постигането на един
добър напредък. Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата
мобилност Мариан Тейсен заяви: „Ние стартирахме Гаранцията за младежта и
използваме европейските си фондове за борба с един от най-важните социални въпроси на
нашето време: младежката безработица. Въпреки че все още искаме да видим повече
млади хора, намиращи своя път на пазара на труда, е окуражаващо да видим, че
Гаранцията за младежта е направила реална промяна. Повече от 14 милиона млади хора са
се възползвали от нея от 2014 г. насам“.
Младежката безработица е намаляла във всички държави членки, включително и в найтежко засегнатите като Гърция, Италия и Испания. Процентът на младите хора, които не
са нито заети, нито се обучават (NEETs), също намалява в повечето държави членки. От
2014 г. насам Гаранцията за младежта е предоставила възможности на повече от 3.5
милиона млади хора всяка година. До края на 2017 г. 2.4 милиона младежи в най-силно
засегнатите от младежката безработица региони се възползваха от пряката подкрепа на
Инициативата за младежка заетост.
Докато процентът на младежката безработица в ЕС все още е двойно по-висок от общия
процент на безработицата, то безработицата сред младите хора намалява по-бързо от
общата безработица.
Повече информация за ефекта от Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка
заетост може да бъде намерена ТУК.
5 ЮНИ 2019 Г.: ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР- ПРОЛЕТЕН ПАКЕТ ЗА 2019 Г.
КОМИСИЯТА ОТПРАВЯ ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА НАПРЕДЪК ПО УСТОЙЧИВИЯ И ПРИОБЩАВАЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Европейската комисия представя днес специфичните за всяка държава препоръки
(СДП) за 2019 г., в които излага насоки за икономическата политика на всички държавичленки на ЕС, за следващите 12-18 месеца. Тя препоръчва също да бъде прекратена
процедурата при прекомерен дефицит за Испания и приема редица документи,
29
30

При лицата на 15-24 години
Т.нар. група на NEETs
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свързани с Пакта за стабилност и растеж.
Въпреки по-неблагоприятните условия и глобалната несигурност европейската икономика
бележи растеж седма поредна година и се очаква през 2020 г. това да продължи, като ръст
бележат икономиките на всички държави членки. Броят на заетите лица е на рекордно
високо равнище, а безработицата- на рекордно ниско. Същевременно продължават да
съществуват значителни разлики между отделните държави, региони и групи от
населението. В този контекст Комисията призовава държавите членки да надграждат
напредъка, постигнат през последните години. Ефективните реформи, придружени от
целенасочени инвестиционни стратегии и отговорни фискални политики, продължават да
насочват умело модернизирането на европейската икономика.
Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и
социалния диалог, но също и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на
капиталовите пазари, заяви: „Европейският семестър допринесе реално за подобряването
на икономическото и социалното положение в Европа. Продължават обаче да съществуват
някои съществени предизвикателства, а в момента рисковете за икономическите
перспективи нарастват. Притеснително е, че темповете на провеждане на реформите в
някои държави намаляват. Призоваваме всички държави членки да положат отново
усилия, за да направим икономиките си по-устойчиви и да подпомогнем постигането на
растеж, който е както устойчив, така и приобщаващ. По-целенасочените инвестиции могат
да помогнат значително за постигането на тези цели.“
Мариан Тейсен, комисар, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и
трудовата мобилност, заяви: „ Настоящата Комисия работи усилено за изграждането на
по-справедлива Европа, устойчива и приобщаваща Европа, Европа, която не изоставя
никого. Европейският стълб на социалните права определя принципите и правата за
всички граждани на ЕС. Той трябва да се прилага на национално равнище. Тъй като
светът на труда се променя бързо, от съществено значение е държавите членки да
проведат реформи в областта на началното образование и ученето през целия живот,
пазарите на труда и социалната закрила.“
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното
облагане и митническия съюз, заяви: „С този последен пролетен пакет от мандата ни
потвърждаваме отново ангажимента си за интелигентно прилагане на Пакта за стабилност
и растеж. Това означава, че решенията ни се основават не на механично или буквоядско
прилагане на правилата, а на това дали са добри за растежа, работните места и стабилните
публични финанси. Постигнатите до момента резултати показват, че това е правилният
подход: публичните финанси се подобряват постоянно, без това да вреди на растежа. Днес
подчертаваме също така нуждата няколко държави
членки да продължат и- когато е необходимо- да увеличат усилията за борба с
агресивното данъчно планиране, действайки в интерес на справедливостта спрямо всички
данъкоплатци.“
Специфични за всяка държава препоръки за 2019 г.
Днешните препоръки дават насоки на държавите членки да отговорят по подходящ начин
на съществуващите и новите икономически и социални предизвикателства и да изпълнят
основните цели на политиката, които споделят. Съдържанието на препоръките отразява
общите приоритети, определени в годишния обзор на растежа за 2019 г. и в препоръката
за 2019 г. относно икономическата политика за еврозоната, която бе публикувана през
ноември. Препоръките се основават на подробния анализ на докладите за отделните
държави, публикувани през февруари, и на оценката на националните програми,
представени през април. Забавянето на растежа всветовен мащаб засилва необходимостта
от продължаване на структурните реформи, като се даде приоритет на тези от тях, които
са насочени към постигането на устойчив и приобщаващ растеж. Държавите членки
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следва да постигнат напредък по отношение на социалното сближаване в съответствие с
Европейския стълб на социалните права. В съответствие с препоръката за еврозоната
държавите членки следва също да пристъпят към по-симетрично възстановяване на
баланса в еврозоната и да продължат усилията си за укрепване на единния пазар и
задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз.
Специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г. включват поставяне на по-силен
акцент върху определянето на нуждите от инвестиции на национално равнище и
подреждането им по приоритет, както и обръщане на специално внимание на
регионалните и териториалните различия. Това е в съответствие с подробния анализ на
нуждите от инвестиции и на трудностите, посочени за всяка държава членка в докладите
по държави, публикувани по-рано тази година, и следва да послужи за определяне на
приоритетите за използването на средствата на ЕС в следващия дългосрочен бюджет на
ЕС, или многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г.
Напредък по изпълнението на препоръките
Откакто европейският семестър започна да се прилага през 2011 г., държавите членки са
постигнали поне известен напредък по изпълнението на над две трети от специфичните за
всяка от тях препоръки.
Най-голям напредък е постигнат в сферата на финансовите услуги и политиките по
заетостта, докато препоръките за разширяване на данъчната основа и в областта на
здравеопазването и конкуренцията при услугите се изпълняват в много слаба степен.
Тъй като продължават да съществуват икономически и социални предизвикателства и
рискове от влошаване на икономическите перспективи, по-решителното прилагане на
реформите във всички области е от жизненоважно значение за подобряване на
устойчивостта на икономиките на ЕС.
Продължават корекциите на макроикономическите дисбаланси
Коригирането на макроикономическите дисбаланси продължава да напредва, но са
необходими допълнителни действия в областта на политиката. Някои държави членки
продължават да отчитат частен и публичен дълг на рекордно високи равнища, което
ограничава възможностите за действие за преодоляване на отрицателните сътресения. При
някои други държави членки се наблюдават признаци на възможно прегряване, свързано с
динамичното нарастване на цените на жилищата и повишаването на разходите за труд за
единица продукция. Всички държави членки се нуждаят от допълнителни мерки за
повишаване на производителността, увеличаване на инвестициите и насърчаване на
потенциалния растеж.
През февруари Комисията установи наличието на дисбаланси в 13 държави членки
(България, Германия, Ирландия, Испания, Нидерландия, Португалия, Румъния, Франция,
Хърватия и Швеция), като в три от тях дисбалансите са прекомерни (Гърция, Италия и
Кипър). Както в предходни години тези дисбаланси подлежат на постоянен специален
мониторинг в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси.
Насоки и решения по Пакта за стабилност и растеж
Въз основа на оценката на програмите за стабилност и конвергенция за 2019 г. Комисията
предприе редица мерки в рамките на Пакта за стабилност и растеж. Тя препоръчва
процедурата при прекомерен дефицит да бъде прекратена за Испания. След като Съветът
вземе решение за това, всички процедури при прекомерен дефицит, започнати по време на
кризата, ще бъдат приключени. През 2011 г. корективните мерки на Пакта се прилагаха за
24 държави членки.
Комисията прие също така доклади за Белгия, Италия, Кипър и Франция съгласно член
126, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в които
прави преглед на това доколко те спазват критериите за дефицита и дълга по Договора.
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Що се отнася до Италия, в доклада се заключава, че провеждането на процедура при
прекомерен дефицит въз основа на дълга е оправдано.
Унгария е предмет на процедура при значително отклонение от 2018 г., а Румъния — от
2017 г. Комисията отправи днес предупреждение към Унгария и Румъния, че през 2018 г. е
констатирано значително отклонение, и препоръчва на Съвета да препоръча на тези две
държави да го коригират.
Днес Комисията прие също третия доклад за Гърция по рамката за засилено наблюдение,
която бе въведена след приключването на програмата за подкрепа на стабилността по
Европейския механизъм за стабилност. В доклада се отбелязва, че от август 2018 г.
Гърция е започнала да предприема разумни мерки в контекста на периода след
приключването на програмата, но се констатира, че изпълнението на реформата в Гърция
се е забавило през последните месеци и че съгласуваността на някои мерки с
ангажиментите, поети пред европейските партньори, не е гарантирана и излага на риск
постигането на договорените фискални цели.
Контекст
Специфичните за всяка държава препоръки се опират на по-широките приоритети,
очертани в речта за състоянието на Съюза на председателя на Комисията и в годишния
обзор на растежа. Те се преразглеждат всяка година с оглед на постигнатия напредък и
променящата се ситуация. Държавите членки от еврозоната получават препоръки и за
икономическата политика на еврозоната. Препоръките в рамките на европейския семестър
са съгласувани с по-дългосрочната визия на стратегията „Европа 2020“ .
След встъпването си в длъжност настоящата Комисия въведе редица промени в
европейския семестър, за да го направи по-ефективен и по-целесъобразен. Например
броят на препоръките бе намален и съдържанието им стана по-конкретно, като
същевременно бе оставена възможността държавите членки да действат съгласно
националните си практики и ситуации. Поставен бе поголям акцент върху
предизвикателствата, произтичащи от общата ситуация в еврозоната, включително
евентуалните странични ефекти, породени от ситуациите във всяка държава.
Препоръката за еврозоната беше представена на по-ранен етап от цикъла (през ноември),
за да могат държавите членки да вземат предвид еврозоната в своите планове. Социалните
съображения се третират с приоритет и са включени във всички етапи на оценяване в
съответствие с приоритетите на Европейския стълб на социалните права и чрез
използването на набора от социални показатели. Освен това в тазгодишния цикъл
Комисията се е съсредоточила върху нуждите от инвестиции на всяка държава членка
като начин да се подготви за програмирането на бъдещото поколение фондове на ЕС и да
се увери, че приоритетите от гледна точка на реформата и на инвестициите са добре
съгласувани на национално равнище, за да може подкрепата от ЕС да се оползотвори в
максимална степен.
Освен това Комисията предприе няколко инициативи за насърчаване на диалога,
достигане до заинтересованите страни и повишаване на националната ангажираност с
реформите. Тя се консултира с държавите членки по аналитичните части на докладите за
тях, преди да бъдат публикувани. През последните месеци Комисията се срещна с
националните органи и заинтересовани страни, за да обсъди основните предизвикателства
и да провери как те могат да се превърнат в специфични за всяка държава препоръки.
Успоредно с това Комисията провежда редовни консултации със социалните партньори и
прикани държавите членки да бъдат поотворени към приноса на националните социални
партньори. Службата на Комисията за подкрепа на структурните реформи също
предоставя на държавите членки, по тяхно искане, целенасочена помощ във връзка с
реформите, за да им помогне при разработването и изпълнението на реформите.
През февруари Комисията представи подробен анализ на икономическото и социалното
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положение на всяка държава членка под формата на доклад за всяка държава в рамките на
зимния пакет на европейския семестър за 2019 г.
През април държавите членки представиха националните си програми за реформи и
програмите си за стабилност (за държавите от еврозоната) или за конвергенция (за
държавите извън еврозоната), включително последващите действия във връзка със зимния
пакет.
Днешните препоръки се основават на тези диалози, на националните програми, на данните
от Евростат и на наскоро публикуваната пролетна икономическа прогноза на Комисията
за 2019 г.
Следващи стъпки
Комисията приканва Съвета да подкрепи тези специфични за всяка държава препоръки и
насърчава държавите членки да ги изпълнят изцяло и своевременно. Тя ще продължи да
работи със заинтересованите страни, за да осигури широка ангажираност и ефективни
последващи действия и изпълнение. Министрите от ЕС следва да обсъдят специфичните
за всяка държава препоръки, преди държавните и правителствените ръководители да ги
одобрят. След това държавите членки ще трябва да ги изпълнят, като предприемат мерки
в рамките на своите национални икономически и бюджетни политики. Специфичните за
всяка държава препоръки и свързаният с тях анализ в докладите по държави ще послужат
също за аналитична база за програмирането на средствата по политиката на сближаване на
ЕС за периода 2021-2027 г.
ПРЕПРАТКИ КЪМ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ДОКЛАДИ И СТАТИИ
ФЕВРУАРИ 2019 Г.: ПУБЛИКУВАН Е ДОКЛАД ОТНОСНО ЕФЕКТА НА
АВТОМАТИЗАЦИЯТА
(РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО
НА
РОБОТИТЕ)
В
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ОИСР
Драматичните подобрения в технологиите позволяват автоматизиране на все по-голям
брой работни задачи и професии. Поради тази причина се засилва безпокойството, че
новите технологии могат да унищожат голям брой работни места. На индустриалните
роботи се гледа като на заплаха (заместването на човека с машината), тъй като те са
специално предназначени да изпълняват задачи, които иначе биха били изпълнени от
хората.
Специално разработен от ОИСР доклад хвърля светлина върху тенденциите в
автоматизацията и техния ефект върху заетостта. По-доброто разбиране на това какво
всъщност правят роботите и до каква степен те се използват в отделните държави и
сектори, може да помогне на политиците да разработят политики, насочени към
осигуряване на по-плавен преход към индустрия 4.0.
Данните, използвани в този доклад, показват, че роботите се използват непропорционално
в развитите икономики, което предполага, че въпросът за автоматизацията е особено
важен за ОИСР.
Докладът установява, че различните категории роботи корелират в различна степен със
заетостта в отделните професии. В допълнение вида и силата на тези корелации варира в
различните държави.
Като цяло се установява, че роботите са свързани с намаляване на елементарните
професии- т.е. тези, които изискват най-ниски нива на умения- и увеличаване на
професионалистите и техниците- т.е. на професиите, изискващи висока квалификация.
При професиите, изскващи средно ниво на уменията, корелацията е силна и отрицателна.
Като цяло, оценките, представени в този доклад, не подкрепят хипотезата за поляризация
на пазара на труда, която би довела до увеличаване както на висококвалифицираните, така
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и на нискоквалифицираните работни места. Въпреки това някои специфични за всяка
страна резултати- най-вече за САЩ- могат да се тълкуват като доказателство в подкрепа
на тази хипотеза.
Докладът на ОИСР е достъпен ТУК.
6 ФЕВРУАРИ 2019 Г.: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВЯ ТРИ НОВИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ, РАЗГЛЕЖДАЩИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГАРАНЦИЯТА ЗА
МЛАДЕЖТА И РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗАЕТОСТТА
Изследванията разглеждат опитът на държавите членки шест години след приемането на
препоръката на Съвета за Гаранцията за младежта.
Първото изследване е насочено към идентифицирането на ключовите аспекти по
прилагането на Гаранцията за младежта и съответно разработва и типология на
Гаранцията. Изводите от анализа подчертават ролята на финансирането от ЕС,
увеличените разходи за активни политики на пазара на труда в някои държави членки и
въвеждането на реформи в националните политики за младежката заетост.
Второто изследване представя цялостен преглед на настоящите и бъдещите
предизвикателства пред младите хора на пазара на труда; съответно е подготвен и анализ
как тези предизвикателства ще засегнат различните групи млади хора и каква е
потенциалната роля на публичните политики за справяне с тях.
Третото изследване касае обществените служби по заетостта като основни участници в
прилагането на Гаранцията за младежта. Службите обхващат широк спектър от дейности в
областта на управлението, координацията и директното предоставяне на услуги, бидейки
основни доставчици на интервенции по заетостта. Третият доклад обсъжда факторите на
успеха и ключовите предизвикателства пред прилагането на Гаранцията за младежта от
страна на обществените служби по заетост. Докладът стъпва на проучването на опита на
няколко държави (Австрия, България, Унгария, Литва, Португалия и Швеция) и генерира
конкретни препоръки за подобряване прилагането на Гаранцията за младежта от
обществените служби по заетостта:
 създаването на национален координационен комитет за Гаранцията за младежта;
 повече гъвкавост по отношение на предоставянето на оферти;
 холистично обслужване на младите хора;
 проактивна работа за достигане до младежите;
 ранно кариерно ориентиране;
 по-добри системи за проследяване.
Трите доклада на ЕК са достъпни ТУК.
26 ФЕВРУАРИ 2019 Г.: ОИСР ПУБЛИКУВА ДОКЛАД ОТНОВНО ВЛИЯНИЕТО
НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ВЪРХУ ЖИВОТА НА ХОРАТА
Този доклад документира как продължаващата цифрова трансформация засяга живота на
хората спрямо единадесет ключови измерения (доходи и богатство, работни места и
доходи, жилища, здравен статус, образование и умения, баланс между работата и личния
живот, гражданска ангажираност и управление, социални връзки, качество на околната
среда, лична сигурност и субективно благосъстояние). Обобщението на съществуващите
проучвания подчертава 39 ключови въздействия на цифровата трансформация върху
благосъстоянието на хората. Прегледът показва, че тези въздействия могат да бъдат
положителни, тъй като цифровите технологии разширяват границите на наличната
информация и увеличават производителността на труда; същевременно могат да се появят
и рискове за благосъстоянието на хората, вариращи от кибертормоз до появата на
дезинформация или кибер-хакери. За да работи дигитализацията за благосъстоянието на
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хората, то ще се изисква изграждането на еднакви цифрови възможности, широко
разпространение на цифрова грамотност и изграждане на цифрова сигурност.
Докладът е достъпен ТУК.
21 МАРТ 2019 Г.: НОВ ДОКЛАД НА ОИСР ПРЕДСТАВЯ СЪВРЕМЕННИТЕ
ПОЛИТИЧЕСКИ ОТГОВОРИ СПРЯМО НОВИТЕ ФОРМИ НА ТРУД
Със съфинансиране от Европейския съюз, ОИСР разработва доклад, обобщаващ
действията на 44 държави (включително на всички държави-членки на ЕС) по повод на
нарастващото разнообразие на формите на заетост.
Докладът стъпва върху проучване, попълнено от министерствата на труда на 44 държавичленки на ЕС, ОИСР и Г20.
Според доклада „новите форми на труд“ се разбират най-вече като отклоняващи се от
„стандартните трудови договори“ и като доминирани от работата в платформи и
самостоятелната заетост. Във връзка с това в доклада широко се обсъждат политиките за
стимулиране на подходяща класификация на работниците, както и осигуряването на
добри условия на труд и социална защита за трудещите се на нестандартни трудови
договори. Други обсъждани въпроси са здравословните и безопасни условия на труд,
укрепването на социалния диалог, инвестирането в умения и осигуряването на достъп до
услуги за заетост.
Докладът е достъпен ТУК.
3 АПРИЛ 2019 Г.: СТАТИЯ НА ЖУРНАЛИСТКАТА KARIN PETTERSON,
ИЗГОТВЕНА ЗА ОН-ЛАЙН ИЗДАНИЕТО INTERNATIONAL POLITICS AND
SOCIETY
Могат ли синдикатите, обединяващи генериращи данни труженици (т.нар. datalabour unions), да нарушат монопола над данните?
Данните са трудов ресурс, а не капитал. Ето защо създадената стойност трябва поне
частично да бъде насочена обратно към собственика (на данните).
Наскоро присъствах на семинар в Стокхолм за бъдещето на труда, чийто домакин беше
голям синдикат. Представител на Google присъстваше и зададе на пръв поглед сладък и
конструктивен въпрос: какво можем да направим, за да помогнем? Отговорът на
синдикалния лидер беше да изрази задоволството си от начина, по който Google оперира в
Швеция, и по-специално съгласието на компанията да спазва шведския модел за
колективно договаряне.
Този семинар служи като добра илюстрация на това, как прогресивните обществени
фигури и синдикатите не успяват да се справят с един от основните проблеми на нашето
време- централната роля, която акумулирането на данни играе в днешната икономика и
променящите се вследствие от това отношения на власт между капитала и труда.
Наскоро The Economist съобщи, че шофьорите на Uber предприемат съдебни действия
срещу компанията. Шофьорите искат достъп до събраните данни за тях и за тяхното
представяне. Шофьорите не знаят как биват оценявани и как им се определят работните
задачи. Достъпът до рейтингите и прегледите (на представянето) би позволил на
шофьорите да се обжалват неправомерното им уволнение от приложението- нещо, което
не понастоящем не могат да направят.
Данните, разбира се, са в основата на бизнес модела на Uber. Алгоритмите, от които Uber
прави парите си, стъпват на данни, акумулирани от водачите. Но стойността се притежава
от компанията и ни най-малко не е достъпна за хората, които я произвеждат.
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Шофьорите на Uber в този случай дори не искат дял в създаването на стойността- просто
минимално ниво на прозрачност. Въпросът е предаден за разглеждане на европейските
съдилища.
Все по-голям дял от стойността в днешната икономика не произтича от труда, а от
данните, извлечени от човешката дейност. Днес тази стойност е притежание на няколко
играчи, което води до това, което John Doerr (един от първите инвеститори в Amazonи
Google) нарича „най-голямото натрупване на богатство в историята“. Технологичните
гиганти наемат значително по-малко хора в сравнение с други отрасли...
Тези, които ги е грижа за равенството, трябва да бъдат дълбоко загрижени за начина, по
който пазарите функционират, и да се опитат да създадат нещо по-добро.
Огромните печалби
Днешната икономика на данните в голяма степен процъфтява от неразбирането, че
услугите (като например търсенето с Google и информационните масиви на Facebook) са
„безплатни“ за потребителите. Тези услуги доставят огромни печалби на компаниите…
Стойността идва от данните, събрани за поведението на потребителите и използвани за
продажбата на таргетирани онлайн реклами към същите тези потребители.
„Данните са новият петрол“- този израз вече се е превърнал в клише и може би по един
фундаментален начин е вече заблуждаващ. В издание от 2018 г. философът Jaron Lanier,
икономистът Glen Weyl (и двамата работещи за Microsoft Research Foundation) и други
експерти твърдят, че данните не трябва да се считат за „безплатни“, нито пък за капитал,
нито за природен ресурс- напротив, трябва да се смятат за „труд“.
Това е интересна аналогия. Ако данните са труд, а не капитал, създадената стойност
трябва поне частично да бъде насочена обратно към нейния собственик. Може би начинът
да се мисли за това, как функционират дигиталните пазари, е те да бъдат сравнени с
ранните дни на индустриализацията, когато максимилизиращите печалбата си
собственици на капитал могат самостоятелно да определят цената на труда.
Това сравнение представя много точно властовите отношения. Подобно на ситуацията на
трудовите пазари преди появата на синдикатите, то стойността на данните, събирани от
физическите лица, може да бъде огромна, но стойността, извлечена от един единствен
човек, е нулева. Данните стават ценни единствено на съвкупно ниво и единственият начин
да се противостои на това- или да се изиска част от създадената стойност- е да се обединят
данните.
В статия на Lanier, Weyl et al. се твърди, че генериращите данни работници могат да се
организират в синдикати, които да водят колективно трудово договаряне с компаниите.
Статията посочва, че „доколкото преговорната сила на отделния потребител е малка, то
синдикатът ... може да свика мощна стачка“.
В резултат на скандала от Кеймбридж Аналитик и на други неотдавнашни събития е
налице все по-разразстваща се дискусия за неприкосновеността на личния живот и
защитата на данните. Интересно е да се проследи формирането на новите правила- като
Европейския регламент за защита на данните (European Data Protection Regulation), които
биха могли да се разгледат като важна стъпка към новия начин на третиране на
собствеността върху данните. В идеалния случай те ще послужат като първата
основополагаща стъпка за една по-добра икономика на данните. Най-малкото, чрез тях
потребителите ще соъзнаят колко малко власт притежават.
Това обаче е един потенциално важен момент. За да започнат да искат дял от стойността,
създадена от техните данни, то потребителите трябва да разберат първо колко малко власт
притежават. Lanier твърди, че потребителите трябва да развият „класово съзнание“ като
генериращи данни работници.
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Тъй като данните и изкуственият интелект завземат все по-голяма част от нашата
икономика, то е важно е да се намери правилният баланс между компаниите и гражданите.
Аз самата работя за медийна компания и търся достъп до данни, които са ни необходими,
за да изградим добри продукти за читателите. Съществуват обаче огромни рискове от
регулаторно затваряне, ако някои играчи станат твърде доминантни. Нараства и рискът от
създаване на монополи върху данните, които ще подтиснат производителността и
иновациите. За да работи демокрацията, неравенството в богатството и в икономическите
ресурси не бива да нараства твърде много. Както Lanier пише: „Така или иначе,
обществата ще трябва да намерят механизъм за разпределяне на богатството, създадено от
изкуствения интелект.“
Традиционният отговор по отношение на монопола е неговото регулиране.
Демократичната сенаторка Елизабет Уорън заяви, че ще направи „пробиването на
големите технологии“ централна тема в нейната президентска кампания в САЩ през
следващата година. Добре е, че политиката оказва съпротивление.
Но дискусията за разбиването на големите технологии не е достатъчно радикална.
Бившият президент на САЩ Роналд Рейгън често казваше, че деветте най-ужасяващи
думи в английския език са: „Аз съм от правителството и съм тук, за да помогна“. Спомних
си този цитат, когато чух представителя на Google да пита синдикалния лидер с какво да
помогне.
Разбира се, Google, Facebook и Amazon нямат интерес да помагат на никого. Те се стремят
да максимизират печалбата и пазарния си дял и го правят от позицията на играчи с
огромна сила. И те ще продължават да се съобразят с националното трудово
законодателство, доколкото им е позволено да събират данни безплатно.
Прогресивните лица и синдикатите трябва да мислят къде се очертават конфликтните
линии днес и да имат представа за собствеността върху данните и за разпределението на
богатството. Нуждаем се от политика- и политическа икономия- в ерата на данните.
Пазарите няма да се коригират сами. Ако няма противопоставяне, то с времето ще
ескалират зародилите се икономически несправедливости и концентрация на богатство.
8 АПРИЛ 2019 Г.: ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНАТА ГРУПА НА
ВИСОКО РАВНИЩЕ ОТНОСНО ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЦИФРОВАТА
ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЪРХУ ПАЗАРИТЕ НА ТРУДА В ЕС
Експертната група е създадена от Европейската комисия през май 2018 г. и включва
представители на академичните среди, гражданското общество, промишлеността.
С цел настъпване на цифрова трансформация на света на труда посредством плавен,
приобщаващ и ориентиран към човека преход, то докладът предоставя препоръки относно
възможните политическите действия на Европейския съюз, държавите-членки,
предприятията и другите заинтересовани страни в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план.
Докладът е достъпен ТУК.
8 АПРИЛ 2019 Г.: ЕКП ПРЕДСТАВЯ ДОКЛАДА „НОВИ СИНДИКАЛНИ
СТРАТЕГИИ ЗА НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ“
Докладът се базира на проучването на проф. Countouris и проф. De Stefano, касаещо
възможните нови правни концептуални рамки, приложими към „новите форми на
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заетост“. Проучването представя данни, получени от Австрия, Белгия, Франция, Италия,
Швеция, Испания, Германия и Великобритания.
Докладът търси отговор на въпроса „кой е работникът?“ в наши дни. Разгледан е и
правният статут на самостоятелно заетите лица вследствие на което се достига до извода,
че те все повече представляват хетерогенна група работници, чиято позиция на пазара на
труда им пречи да имат силна организационна автономност или независимост. Разгледани
са също така и правото на колективно трудово договаряне на самостоятелно заетите лица,
както и правните пречки пред неговото осъществяване. В заключителна част се отправя
предложение за ново „лично трудово отношение“, което потенциално може да бъде
подкрепено от синдикатите. Т ук се има впредвид
прилагането на трудовото
законодателство към всяко лице, което е ангажирано от друга страна да предостви своя
труд (с изключение на лицата самостоятелно управляващи свой бизнес).Изследването е
достъпно ТУК.
11 АПРИЛ 019 Г.: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА ДОКЛАД ЗА
РЕИНТЕГРАЦИЯТА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА
Комисията публикува доклад, в който се прави преглед на постигнатия напредък по
подпомагне на продължително безработните да се завърнат на работа.
Докладът показва, че държавите членки на ЕС са въвели редица мерки за подобряване на
оказваната подкрепа на продължително безработните (т.е. лицата, които са безработни
повече от една година). Освен това броят на продължително безработните намаля с повече
от 2.5 милиона души от приемането през 2016 г. на Препоръката за ускоряване
завръщането на продължително безработните лица на работа.
Равнището на безработица (6.5%) в ЕС е на най-ниското си ниво, регистрирано до
момента. Същевременно обаче отделните държави членки отчитат различни нива на
безработица и на продължително безработни лица. Като се има предвид това, то
докладътна ЕК показва, че най-значителните политически промени са се случили в
държавите членки с по-слабо развита подкрепа за продължително безработните. Това
доведе до по-голямо сближаване на политическите подходи в целия ЕС.
Европейският комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата
мобилност, Мариан Тейсен, заяви: „Нашата Препоръка постави въпроса за продължително
безработните на видно място в политическия дневен ред, както на равнище ЕС, така и на
национално ниво. Препоръката също така е катализатор за промяна, насърчавайки
държавите членки да въведат по-холистична и индивидуализирана подкрепа, като
същевременно увеличават координацията на услугите и участието на работодателите.
Това трябва да продължи, за да може всеки трудоспособен да се интегрира бързо на
пазара на труда“.
В допълнение към анализа на ефективността на различните мерки, предприети от
държавите членки, Комисията и други заинтересовани страни, докладът също така
оценява ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност на
Препоръката на ЕС в съответствие с подхода на ЕС за по-добро регулиране.
Докладът и свързаните с него документи могат да бъдат намерени ТУК.
17 АПРИЛ 2019 Г.: ЕВРОПЕЙСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ЖИВОТ ПУБЛИКУВА ДОКЛАД ОТНОСНО
ДОБАВКИТЕ ЗА СТАРШИНСТВО В ЕВРОПА
Понастоящем няма изчерпателни изследвания, посветени на системите за старшинство (в
оригинал “seniority systems”)- схеми, които увеличават трудовите права или предоставят
определени стимули за служителите с нарастване на продължителността на тяхната
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заетост. Поради тази причина Eurofound изготвя доклад, представляващ първото цялостно
проучване, разглеждащо структурата и разпространението на добавките за старшинство
(основани на общия трудов стаж) в Европа, както свързаните с тях политически дебати.
Докладът се основава главно на материали, предоствени от Мрежата на кореспондентите
на Eurofound, обхващаща 28-те държави-членки на ЕС и Норвегия, но също така
представя агрегирани криви, сравняващи старшинството и заплатите в ЕС въз основа на
данни от проучването за структурата на доходите. Целта на доклада е да направи преглед
на съществуващите понастоящем различни видове добавки за старшинство в частния и
публичния сектор. Прави се извода, че въпреки очевидната тенденция за премахването им
или опитите за тяхното реформиране, значителна част от тези добавки продължават да
съществуват. Парадоксално е, че държави, които имат регламентирано заплащане на
старшинство, обикновено имат по-плоски агрегирани криви на заплати-старшинство в
сравнение с държавите без такива регламенти.
Докладът е достъпен ТУК.
24 МАЙ 2019 Г.: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВЯ ИЗСЛЕДВАНЕ НА
РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ В ЕВРОПА
Изследването е изготвено от Европейската мрежа за социална политика (ESPN) и предлага
конкретни препоръки за по-ефективни политически действия на европейско и национално
равнище за справяне с бедността сред работещите.
Създаването на качествени работни места е от ключово значение за постигането на
амбицията на Европейския съюз (ЕС) за насърчаване сближаването на жизнения стандарт
във всички държави членки. Предотвратяването на бедността сред работещите се
възприема от политиците и заинтересованите страни като част от общата цел за
намаляване на бедността в ЕС.
Въпреки това за значителен брой европейски работници наличието на работно място не
означава измъкване от капана на бедността. През 2017 г. 9.4% от всички работници в ЕС
28 (или 20.5 милиона души) са живели в домакинства, които са изложени на риск от
бедност.
Въз основа на задълбочения национален принос, изготвен от 35-те национални екипи на
ESPN, е осъществено настоящото изследване, очертаващо следните пет ключови
констатации:
 работещите бедни представляват значителна част от всички работници и техният
брой продължава да нараства в много европейски страни, което води до
поляризация в рамките на ЕС;
 сред някои категории от населението (предимно сред младите, нискообразованите,
намиращите се в нестандартна заетост, бедните домакинства с деца, включително
самотните родители) бедността сред работещите е значително по-висока и в някои
случаи се е увеличила значително през последните години;
 правителствата обикновено комбинират различни мерки (като минимален доход,
минимална работна заплата, заместване на доходите или добавки, активни
политики на пазара на труда, справяне със сегментирането на пазара на труда,
семейни и трудови обезщетения), които пряко влияят върху бедността сред
работещите. Въпреки това, най-често справянето с работещите бедни не заляга кат
конкретна цел на политиките. Освен това редица други политики и мерки (като
грижата за децата, жилищното настаняване и здравеопазването) могат да имат
непряко въздействие върху справянето с бедността сред работниците;
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 въпреки че въпросът за работещите бедни не се дебатира широко, то повечето
държави ускориха темпото на свързаните с темата реформи в периода между 2015
г. и 2018 г.;
 общоприетите показатели на ЕС за бедността сред работещите са добра основа за
разбиране и мониторинг на проблема; възможно е обаче и въвеждането на някои
допълнителни разбивки на тези показатели (като делът на работещите бедни преди
и след социалните трансфери).
Докладът е достъпен ТУК.
3 ЮНИ 2019 Г.: ОИСР ПРЕДСТАВЯ ДОКЛАД ОТНОСНО ИКОНОМИЧЕСКОТО
ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИТЕ
Участието на жените в неплатен труд, осъществяван за обгрижване на член на
семейството, може да попречи на успешната им интеграция в икономиките на
развиващите се държави; потребностите от полагане на семейни грижи обаче нарастват в
световен мащаб. Как правителствата могат да отговорят на нуждите на семействата и
общностите, като същевременно гарантират, че всички граждани се възползват от
икономическите възможности и справедливото възнаграждение? Като част от
политическия диалог на ОИСР относно икономическото овластяване на жените,
настоящият доклад се фокусира върху идентифицирането на успешните практики по
отнощение на неплатения труд и хвърля светлина върху начина, по който правителствата,
донорите в частния сектор и участниците от гражданското общество могат да разработят
политики за подкрепа както на тези лица, които се нуждаят от грижи, така и на лицата,
които се грижат за тях. Докладът представя политики в четири области: инфраструктура,
социална защита, обществени услуги и насърчаване на споделената отговорност в
домакинството.
Докладът е достъпен ТУК.
4 ЮНИ 2019 Г.: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ЦЕНТЪР НА ЕК СЪВМЕСТНО С
МЕЖДУНАРОДНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПРИЛОЖЕН СИСТЕМЕН АНАЛИЗ
(INTERNATIONAL
INSTITUTE
FOR
APPLIED
SYSTEMS
ANALYSIS)
ПРЕДСТАВЯТ СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ЗА БЪДЕЩАТА ДЕМОГРАФСКА
КАРТИНА НА ЕС
Разглеждайки фактори като миграция, образователно равнище и активност на работната
сила, докладът преминава отвъд традиционния демографски анализ, за да осигури набор
от сценарии, които разкриват как тези фактори могат да оформят бъдещата картина на
населението и пазара на труда в ЕС.
Основни констатации:
 благодарение на напредъка в медицината и качеството на живота, европейците
могат да очакват по-дълъг, по-здравословен и по-активен живот. Средната
продължителност на живота при раждане в ЕС сега е около 81 години (с 9 години
повече от средната за света), като се очаква да нараства с по две години на всеки
десет години. Тази тенденция означава също, че до 2060 г. повече от 30% от
населението на ЕС ще бъде над 65-годишна възраст, в сравнение с 19% днес;
 ЕС ще има още по-образована работна сила в бъдеще;
 макар и по-добре образована, бъдещата работна сила на ЕС ще бъде помалобройна. Това означава, че европейските работници ще трябва да подкрепят
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повече зависими от тях лица в бъдеще, поставяйки социалните системи в ЕС под
нарастващ натиск. Докладът анализира възможните сценарии за подобряване на
коефициента на зависимост, а оттам и на устойчивостта на социалните държави в
ЕС;
 очертава се следната картина: необходимо е увеличаване на участието на работната
сила- т.е. осигуряване на заетост на по-голям дял от населението в трудоспособна
възраст. Ако всички държави-членки на ЕС достигнат максимума на
икономическата активност, то коефициентът на зависимост през 2060 г. може да
остане същият, както днес. Навлизането на по-голям дял от населението в заетост е
от съществено значение, защото нито по-голямата имиграция, нито по-високата
раждаемост сами по себе си биха били достатъчни, за да посрещнат бъдещите
предизвикателства;
 доколкото ЕС е притегателна точка за международната миграция, то имиграцията
става силен фактор за демографското развитие. Нивото на миграция може да има
голямо влияние върху общия размер на населението и размера на работната сила. В
същото време то не може съществено да забави застаряването на населението и до
известна степен може само да подобри коефициента на зависимост. Фактори, които
ще окажат влияние върху тези тенденции са броят на имигрантите от трети страни,
тяхното ниво на образование, тяхната интеграция в пазара на труда и обществото
като цяло;
 мобилността в рамките на ЕС е друг ключов образец на бъдещата демографска
структура на ЕС- и по-специално движението към Запада. Някои страни от Източна
и Южна Европа вече са отбелязали значителен спад на населението. Ако
тенденцията продължи, то тези държави биха могли да отчетат дори още посъществено свиване на населението им до 2060 г. Емиграцията на хората в
трудоспособна възраст също води до ускорено застаряване на населението и загуба
на предимно квалифицирани работници, като по този начин се увеличава тежестта
върху системите за социална сигурност;
 докладът разглежда и глобалната картина- установява се, че растежът на
световното население ще продължи, особено в Африка и Азия. Насърчаването на
образованието е от ключово значение за постигане на по-умерен растеж на
населението и успех в развитието. Постигането на тези цели зависи по-специално
от предоставянето на достъп до образование за момичетата, тъй като образованието
и семейното планиране са тясно свързани. Ако разширяването на образованието
продължи както през последните години, населението на света ще достигне 9.6
милиарда души през 2060 г.
Докладът е достъпен ТУК.
2019 Г.: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СИНДИКАЛЕН ИНСТИТУТ ПУБЛИКУВА РАБОТЕН
ДОКЛАД, ИЗСЛЕДВАЩ РАБОТАТА В ОН-ЛАЙН ПЛАТФОРМА И НАГЛАСИТЕ
НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА КОЛЕКТИВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Използвайки казуса на Deliveroo (платформа за доставка на храна) докладът твърди, че
работниците в платформата не са по-различни от другите работници в отношението си
към синдикатите. Документът установява, че доставчиците, наети от платформата,
обикновено нямат отрицателни възгледи към синдикатите и не смятат синдикатите за
несъвместими с извършваната от тях работа. Вместо това е налице липса на активна
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синдикална дейност за достигане до този тип трудещи се, което е и причината за
отсъствието на синдикални структури и членска маса.
Докладът е достъпен ТУК.
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