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ПРЕГЛЕД НА СИТУАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ТРУДОВ ПАЗАР. КАКВО ПРАВЯТ СИНДИКАТИТЕ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В
ЕВРОПА?
Несигурната заетост
Младите хора много по-често са поставени в уязвима позиция на пазара на труда. Те са
изправени пред много предизвикателства и като служители, и като самостоятелно заети
лица. Работните места се променят- трудовите договори стават все по-неблагоприятни.
За разлика от по-възрастните работници, младите хора е много по-вероятно да са в
несигурна заетост. Наетите на непълен работен ден съставляват 32.4 % от работниците
на възраст между 15 и 24 години в ЕС през 2017г. През 2008 г. процентният дял е бил
26.2%.

Наети на непълно работно време като % от
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Източник: Eurostat, Full-time and part-time employment by sex, age and educational
attainment level (1 000) [lfsa_epgaed]
По-висок дял от младите хора имат временни договори1: през 2017 г това са 44.2 % от
работниците във възрастовата група 15-24 години спрямо 14.3% от възрастовата група
1

Служители с временни договори са тези които, декларират, че имат трудов договор с
определен срок или работа, която ще бъде прекратена, ако са изпълнени определени
1

15-64 год. Това се дължи отчасти на това, че някои млади хора съчетават работата на
непълно работно време с образованието си. Броят на младите хора на временни
работни места се е увеличил значително в много страни от ЕС между 2008 г. и 2017 г.
Младежите на временни договори съставляват общо 40.2 % от всички наети младежи
през 2008 г.

Наети на временни договори (15-24 г.) като
процент от общия брой на наетите (15-24 г.)
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Source: Eurostat, Temporary employees as percentage of the total number of employees, by
sex, age and citizenship (%)
Според статистическото бюро на Обединеното кралство (UK Office for National
Statistics (ONS)) броят на заетите на договори с „нулево работно време“2 на основната
им работа в периода от Април до Юни 2017г. възлиза на 883,000 души, което
представлява 2.8% от всички хора в заетост. Хората, които посочват, че са на „договор
с нулево работно време“, е най-вероятно да бъдат в най-ниската възрастова група;
33.8% от хората на „договор с нулево работно време“ са на възраст от 16 до 24 години.
Липсата на капитал е една от най-големите бариери, пред които са изправени младите
хора: липсват им собствени финансови ресурси, както и доказан опит, който би им
позволил да набират капитал от други източници. Правителствата на ЕС предлагат
обективни критерии като напр. завършване на задача или завръщане на временно
заместен служител.
2

Трудови договори, в които няма гарантирани часове за работа.
2

широк спектър от публично финансирани финансови мерки за запълване на този
пропуск (включително начални безвъзмездни средства; еднократни субсидии; заеми с
нисък или нулев лихвен процент; схеми, които позволяват на младите безработни да
използват своите обезщетения за безработица за финансиране на бизнес или да се
издържат по време на началната фаза от стартирането на бизнеса и т.н.). Въпреки това
съществуват и проблеми със схемите за насърчаване на младите предприемачи: лош
дизайн, липса на координация между изпълнителните министерства и други агенции,
липса на изрични цели и неадекватна оценка на въздействието на схемите (Eurofound
2017, Living and working in Europe 2016, Publications Office of the European Union,
Luxembourg).
Самостоятелната заетост сега може да се подпомага чрез т.нар „цифрови платформи“.
Пропагандата е, че ‘gig’-икономиката3 е вълнуваща, предоставяща възможности и
позволяваща на работниците да поемат ръководството над задачите. Същевременно
‘gig’-икономиката и споделената икономика4 предполагат работниците да се откажат от
трудовите си договори и социалното осигуряване, както и от идеята за редовен работен
график, спрямо който работа, семейство и свободно време могат да бъдат балансирани.
Специален модул на Eurostat от 2016 г.5 предоставя данни за младите хора (на възраст
от 15 до 34 години) на пазара на труда. Данните показват, че:
 В ЕС процентът на младите хора, които не са работили по време на обучението
си за най–високата завършена квалификационна степен, е намалял от 65% (на
ниво ЕС 27) през 2009г. до 54% (на ниво ЕС 28) през 2016г.;
 Изненадващо е че обучението на работното място (работата като структурна
част от образованието) е скорелира с по-ниска степен на заетост, отколкото
например работният опит извън учебната програма, независимо от нивото на
образование;
 Също така се забелязва, че степента и видът на образованието са от голямо
значение: винаги най-високо е нивото на заетост на лицата с висше образование,
следвани от тези със средно ниво на професионално образование и от тези със
средно общо образование, а най-накрая са тези с най-ниското ниво на
образование;
 На европейско равнище 16 % от заетите лица на възраст 15-34 години посочват,
че през 2016 г. настоящата им основна работа изобщо не съответства на нивото
на образованието им;
 Сред тези, чието обучение за средно образование е включвало и обучение чрез
работа (това се свързва обикновено с професионалното образование), то повече
от три четвърти (77%) никога не са започвали висше образование. Също така 8%
3

Икономиката на временните и гъвкави работни места, при която компаниите наемат
независими доставчици на услуги или фрийлансъри.
4
Споделената икономика е икономически модел, при който равнопоставени лица си
взаимодействат като придобиват, предоставят или споделят достъп стоки и услуги чрез
он-лайн платформа.
5
Достъпен
на
:
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Young_people_on_the_labour_market_-_statistics
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са започнали, но в последствие са отпаднали, а 14% са учили висше образование
по време на изследването. Това означава, че около една трета от тези, които са
започнали висше образование не са го завършили;
 Около 20% от хората на възраст 15-34 год. заявяват, че са получили полезна
подкрепа от публичните служби по заетостта за намиране на работа. Тези, които
са безработни, са по-щастливи от получената подкрепа, отколкото тези, които са
в заетост.
По отношение на стажовете съществуват известни доказателства, че стажовете се
използват за осигуряване на евтин или дори неплатен труд; поради това злоупотребата
със стажовете може да се разглежда като специфична форма на несигурна работа за
младите хора. Данните от Flash Eurobarometer 378 (2013) (осъществен чрез интервюта с
граждани на ЕС на възраст 18-35 години) показват, че 46% от младите хора са
участвали в поне един стаж. Почти 6 от 10 респондента посочват, че не са получили
никакво финансово възнаграждение по време на последния (най-скорошен) стаж. Сред
тези, които са получили пък финансово възнаграждение, то по-малко от половината
(46%) казват, че то им е било достатъчно, за да покрият основните жизнени разходи.
Само шест от десет респонденти с опит в стажуването (62 %) посочват, че последният
им стаж е бил с писмено стажантско споразумение или с договор с приемащата
организация или фирма. След последния им стаж една трета (27%) от стажантите са
получили оферта за работа, а други 23% получават предложение за подновяване или за
удължаване на стажа.
Проучване на Eurofound6 с фокус върху продължително безработните млади хора
установява, че липсата на образование и на трудов стаж са двата основни фактора за
увеличаване на вероятността младите хора да попаднат в групата на продължително
безработните. Продължителната безработица драматично засяга няколко аспекта от
благосъстоянието на младите хора: по-специално тя намалява цялостното
удовлетворение от живота, повишава риска от социално изключване, намаляваи
оптимизма за бъдещето, води до по-висока вероятност от сбъскване с лишения.
Анализът потвърждава увреждащите ефекти, които ранното излагане на дългосрочна
безработица може да окаже върху икономическите резултати на младите хора през
целия им живот. По-специално той потвърждава, че въпреки че увреждащият ефект
върху участието в заетостта има тенденцията да изчезва с времето, вероятността да
бъдат наети на неквалифицирана и частично квалифицирана работа при завръщането
им на пазара на труда е по-голяма при дългосрочно безработните лица. Освен това
миналите случаи на дългосрочна безработица в ранен етап от трудовия живот имат
отрицателни последици върху перспективите за доходи през целия живот, което води
до доживотно ограничение на доходите.
Синдикатите и младите работници
Тъй все още са малко емпиричните доказателства за капацитета на синдикатите да
влияят върху възможностите на младите хора на пазара на труда, Eurofound решава да
6

Проучването е озаглавено „Дългосрочна безработица сред младежта: характеристики
и политически реакции“ и резюме на български език е достъпно ТУК.
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тества в свое проучване синдикалния ефект върху продължителната безработица сред
младите хора. Резултатите от изследването показват, че в сравнение с най- слабо
координираните системи (където определянето на заплатите се извършва главно на
фирмено равнище ), то по-координираните системи за определяне размера на
заплащане водят до по-ниски нива на продължителната безработица сред младите хора.
Друго изследване7 от 2015г. пък защитава тезата, че младите хора могат потенциално
да се възползват много от представителството на синдикатите, за да подобрят
позицията си на пазара на труда. Въпреки това се оказва трудно да се синдикализират
младежи, поради наличието на много безработни сред тях и поради фактът, че
секторите на икономиката, в които работят повечето млади хора, се характеризират с
по-слаба степен на синдикализация и с по-слаба степен на синдикално присъствие
(напр. ресторантьорство и хотелиерство, търговия на дребно и др.). Също така това, че
младежите често са в несигурна позиция на пазара на труда, изразяваща се наред с
другото в краткосрочни и гъвкави договори, както и с чести промени в работата,
затруднява синдикатите да достигат младите хора и да установят връзка с тях (Simms et
al. 2013; Keune forthcoming; Tailby and Pollert 2011).
Според данните събрани за седемте страни, включени в проучването:
 Младите хора нямат отрицателни основни нагласи към синдикатите- младите
хора наистина намират синдикатите за важни за доброто функциониране на
пазара на труда и на обществото;
 Младите хора често знаят твърде малко за синдикатите (ограничена
информираност и ограничен досег със синдикатите);
 Младите хора са критични относно начина, по който работят синдикатите- доста
критични към синдикатите, които познават, и изразяват мнението, че
синдикатите трябва да се променят, за да станат по-демократични и ефективни
институции и да могат по-добре да представляват интересите на младите хора ;
 Инструменталните мотиви играят важна роля в решенията за членство- младите
хора придават голямо значение на личните ползи, които могат да се или няма да
се получат от членството.
Всичко това посочва необхосимостта от синдикални действия и стратегии към младите
работници и към младите хора като цяло, чрез които да се моделира мнението за
синдикатите, но и наклонността за участие в синдикалните дейности и за
присъединяване в членските редици. Съществуват успешни примери от Германия и от
Белгия относно достигането до и синдикализирането на млади работници. Необходими
са мащабни стратегии, включващи редица подходи като обществени кампании,
поставяне на информация в училища и университети, използване на структурите за
представителство на работното място и прилагане на стратегии за синдикализация.
7

Докладът е озглавен “TRADE UNIONS AND YOUNG WORKERS IN SEVEN EU
COUNTRIES”. Докладът представя сравнителен преглед на случващите се през
последните години промени при свързването на синдикатите с младите хора в седем
европейски държави: Испания, Белгия, Великобритания, Нидерландия, Германия,
Унгария, Италия. Докладът е достъпен ТУК.
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Младите хора трябва да са информирани за потенциалните ползи от включването в
синдикат8. В тази връзка може да се споменат и публикуваната серия от доклади през
Октомври 2017г. на Trades Union Congress (TUC) във Великобритания. Докладите са
дело на двама академици- Alex Bryson и John Forth- разглеждащи ползите от
синдикатите на работното място. Изводите от докладите са следните:
 Синдикатите влияят добре на нивото на заплащане- Bryson и Forth установяват,
че синдикатите са осигурили увеличение на заплатите с 6.5% сред сравними
работни места;
 Синдикатите подобряват обучението- членовете на синдикатите е с до 5% повероятно да са получили обучение извън работното място през предходната
година;
 Синдикалното членство създава условия за подобряване на семейния животработниците в синдикализирани работни места е по-малко вероятно да кажат, че
има създадена култура на по-продължително работно време на работното им
място, а работодателите в организации със силни синдикати е по-малко вероятно
да кажат, че балансирането на семейния и професионалния живот зависи от
самия служител;
 Синдикатите запазват стабилността на работната сила- синдикатите намаляват
броя на хората, които доброволно напускат работното си място и по този начин
намаляват текучеството;
 Синдикатите способстват иновационния процес- работните места с колективни
трудови договори имат по-високи резултати за постигане на иновация.
Инициативи на социалните партньори на европейско равнище
Европейският алианс за професионална подготовка (European Alliance for
Apprenticeships (EAfA)) е уникална платформа, която обединява правителствата с други
ключови заинтересовани страни, включително и социалните партньори. Основната цел
е да се укрепи качеството, предлагането и имиджа на стажуването в Европа и по този
начин да се намали несъответствието между предлаганите и търсените умения на
пазара на труда. Алиансът стартира през юли 2013 г. със съвместната декларация от
европейските социални партньори (ETUC, BusinessEurope, UEAPME and CEEP),
Европейската комисия и председателството на Съвета на ЕС. На 15 октомври 2013 г.
държавите членки приеха декларация на Съвета относно Европейския алианс за
професионална подготовка. В нея бяха очертани общите водещи принципи за
ефективността и привлекателността на чиракуването, които трябва да бъдат
насърчавани и следвани, когато това е целесъобразно и в съответствие с националния
контекст. Макар и управляван от Комисията, успехът на Алианса се състои в
8

Интересно е да се отбележи, че в САЩ се наблюдава сериозен интерес към
синдикално членство от страна на младите хора. Според данни на американското
статистическо бюро през 2017 г. се наблюдава едногодишен ръст с 262,000 хил. нови
синдикални членове, от които три четвърти (или 198,00 хил. лица) са до 34-годишна
възраст. Интересът към синдикатите е породен от нарастващата несигурност на
работните места- разпространението на непълното работно време и неплатените
стажове например. Повече информация ТУК.
6

изпълнението на националните ангажименти9 и ангажираността на редица партньори10
(сред които много национални и европейски синдикални организации). Европейският
алианс за професионална подготовка до момента е мобилизирал над 750,000 места за
млади хора.
От гл.т. на полаганите усилия за разширяване предлагането на чиракуване е важно да се
представят критериите за успех. Поради това през октомври 2017 г. Европейската
комисия прие Предложение за Препоръка на Съвета за Европейска рамка за качествено
и ефективно чиракуване11. В Предложението са определени 14 ключови критерия,
които държавите членки и заинтересованите страни следва да използват за развитие на
качествени ефективни схеми за чиракуване:
 Писмен договор: преди началото на чиракуването следва да бъде сключен
писмен договор между работодателя, чирака и институцията за професионално
обучение, в който за всяка страна се определят правата и задълженията,
свързани с обучението и работата.
 Резултати от обучението: работодателите и институциите за професионално
обучение следва да изготвят набор от всеобхватни резултати от обучението, като
се осигури равновесие между специфични умения, свързани с работата, и
ключови компетентности в подкрепа на личностното развитие и на
възможностите за професионално развитие през целия живот на чираците, за да
могат да се адаптират към променящите се модели на професионално развитие.
 Педагогическа помощ: в предприятията следва да бъдат определени обучители,
на които да се възложи да работят в тясно сътрудничество с доставчиците на
услуги в областта на професионалното образование и обучение и с
преподавателите, за да предоставят насоки за чираците и да се осигури взаимна
и редовна обратна връзка. Преподавателите, обучителите и наставниците следва
да бъдат подпомагани да актуализират уменията и знанията си, за да обучават
чираците в съответствие с най-новите методи на преподаване и обучение и
съобразно нуждите на пазара на труда.
 Елемент, свързан с работното място: значителна част от ученето, т.е. най-малко
половината от продължителността на чиракуването, следва да се осъществява на
работното място. Това следва да включва възможности за провеждането на част
от чиракуването в чужбина.
 Заплащане и/или компенсация: чираците следва да получават заплащане и/или
компенсация в съответствие с националните или секторните изисквания или с
колективни трудови договори, когато съществуват такива, и като се вземат
предвид споразуменията за споделяне на разходите между работодатели, чираци
и публични органи.
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Националните правителства са представили конкретни ангажименти за увеличаване
на количеството, качеството и предлагането на чиракуване. Пълният списък на
националните ангажименти е достъпен ТУК.
10
Списък на партньорите е достъпен ТУК.
11
Достъпна на български език ТУК.
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Социална закрила: чираците следва да имат право на социална закрила,
включително необходимите застраховки в съответствие с националното
законодателство.
Здравословни и безопасни условия на труд: приемащото работно място следва
да отговаря на приложимите правила и разпоредби в областта на условията на
труд, по-специално законодателството относно здравословните и безопасни
условия на труд.
Регулаторна рамка: следва да бъде установена ясна и последователна
регулаторна рамка въз основа на справедлив и равноправен партньорски подход,
включително структуриран и прозрачен диалог между всички заинтересовани
страни. Това може да включва процедури за акредитация на предприятия и
работни места, които предлагат професионално обучение под формата на
чиракуване.
Участие на социалните партньори: социалните партньори, включително на
секторно равнище, следва да бъдат включени в изготвянето, управлението и
изпълнението на схемите за чиракуване в съответствие с националните системи
на колективните трудови правоотношения и практиките в областта на
образованието и обучението.
Подкрепа за предприятията: следва да бъде предоставена финансова и/или
нефинансова подкрепа, особено на малките и средните предприятия и
микропредприятията, въз основа на споразумения за споделяне на разходите
между работодатели, чираци и публични органи, като на предприятията се
предоставя възможност да се възползват от ефективно по отношение на
разходите чиракуване.
Гъвкави модели и мобилност: изискванията за прием за чиракуване следва да
отчитат съответните форми на самостоятелно и неформално учене. Периодите
на чиракуване следва да водят до национално призната квалификация, посочена
в съответствие с Европейската квалификационна рамка 18 , както и да
позволяват достъп до други възможности за обучение, включително на равнище
висше образование и обучение, както и професионално развитие.
Транснационалната мобилност на чираците следва да бъде съставна част на
свързаната с чиракуването квалификация.
Професионално ориентиране и повишаване на осведомеността: по време на
чиракуването следва да се предоставят професионално ориентиране,
наставничество и подкрепа за учащите се, за да се осигурят успешни резултати и
да се намали преждевременното напускане на чираци. Чиракуването следва да
бъде насърчавано чрез дейности за повишаване на осведомеността.
Прозрачност: прозрачността и достъпът до предложения за чиракуване в
рамките на държавите членки и между тях следва да бъдат осигурени с
подкрепата на публичните и частните служби по заетостта, както и чрез
използването на европейски инструменти като EURES, когато това е
целесъобразно.
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Осигуряване на качество и проследяване на професионалното развитие на
лицата, завършили успешно чиракуването: следва да се въведат подходи за
осигуряване на качеството в съответствие с Европейската референтна рамка за
осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET)
19 , включително валидна и надеждна оценка на резултатите от обучението.
Следва да се осигури проследяване на заетостта и на професионалното развитие
на чираците.
Предложението ще спомогне за увеличаване способността за заетост и личностно
развитие на чираците и ще допринесе за създаването на висококвалифицирана работна
сила, която да отговаря на потребностите на трудовия пазар12. Рамката стъпва поконкретно върху тристранното становище на Консултативния комитет за
професионално обучение (Advisory Committee on Vocational Training (ACVT)) от
Декември 2016 относно „Споделена визия за качествени и ефективни програми за
чиракуване и учене в процеса на работа“. Освен това тя се основава на съвместната
работа на Европейската комисия и социалните партньори относно качеството и
ефективността на разходите при чиракуване, която доведе до съвместното изявление на
Европейските социални партньори (BusinessEurope, CEEP, ETUC, UEAPME) от юни
2016 г. Рамката подкрепя също приоритетите на наскоро стартиралата Европейска
мрежа на чираците (European Apprentices Network).
През май 2016г. европейските социални партньори приеха съвместно изявление
относно стажовете на равнище ЕС (“Towards a shared vision of apprenticeships- Joint
statement of the European social partners”13). Като се има в предвид, че чиракуването е
инструмент, който е в състояние да помогне на младите хора да влязат и да останат на
пазара на труда, социалните партньори разработиха пакет от препоръки относно
системите за чиракуване. В изявлението са поставени следните акценти:
 „Чираците трябва да получават определено възнаграждение или компенсация,
което/която да съответства на приложимото в националния контекст ниво,
отговарящо на националните и секторните минимални изисквания или
колективни трудови договори“;
 „Подходът на споделяне на разходите между предприятията и публичните
власти може да спомогне за увеличаване възможностите за предоставяне на
чиракуване, както и да осигури адекватни условия за чиракуващите“;
 „Чиракуването трябва да обхващат широк кръг от сектори и професии.
Съществува необходимост от разширяване на привлекателността и предлагането
на чиракуването извън секторите, с които традиционно то се свързва.
Обучението по чиракуване за по-широк кръг от професии също би спомогнало
за увеличаване на възможностите за заетост и заетостта на всички млади хора“;

12

Предложението за Препоръка на Съвета за Европейска рамка за качествено и
ефективно чиракуване бе изпратено на Съвета, за да започне преговорите между
държавите членки. Сега държавите членки ще трябва да постигнат съгласие по
окончателния текст въз основа на Предложението на Комисията.
13
Изявлението е достъпно на английски език ТУК.
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„Нещо повече- важно е да се разшири практиката на чиракуване извън
професионалното образование и обучение по време на средното образование,
включително чрез въвеждане на чиракуването и прилагане на принципите на
дуалното обучение в различните видове и на различните нива от
образователните пътеки…“.
На 8 Март 2017 г. след деветмесечни преговори Европейските социални партньори
одобриха своето Пето Автономно рамково споразумение за активното стареене и
междупоколенченски подход14 (European Social Partners’ Autonomous Framework
Agreement on Active Ageing and an Inter-Generational Approach). Споразумението
представлява приносът на социалните партньори към политиките на ЕС (включително
законодателството за недопускане на дискриминация) и действията, които вече са
разработени за подпомагане на активното остаряване и междупоколенченския подход.
Така Споразумението има за цел да надгради и да подобри съществуващите мерки и
подходи в Европа, като очертава конкретни инструменти/ мерки, които да бъдат взети
впредвид от социалните партньори и/или ръководителите на човешките ресурси.
Съответно мерките/инструментите за постигане на междупоколенченска солидарност в
работната среда включват:
 Разпределяне на задачите според способностите/ уменията/ знанията;
 Схеми за наставничество/ менторство/ коучинг с цел посрещане и въвеждане на
младите хора в работната им среда, включително и пътеки, чрез които да
разгърнат своя потенциал;
 Програми за трансфер на знания/ умения както от младите към възрастните
работници, така и обратно, включително и според случая IT и дигитални умения,
хоризонтални умения, умения за общуване с клиенти;
 Създаване на бази данни, които да улавят специфичното вътрешно ноу-хау и
професионален интелект и да ги предават на новопостъпилите;
 Повишаване на осведомеността за значимостта на това да имаш положително
отношение към възрастта и да се насърчава разнообразието на възрастите,
включително да се вземат впредвид различните възможности относно баланса на
възрастите в екипите;
 Сътрудничество с образователните институции или обществените служби по
заетостта за улесняване на прехода към и вътре в пазара на труда.
Инициативи на ЕКП

14

Активното остаряване е за оптимизиране на възможностите за работниците от всички
възрасти да работят в добри по качество и производителност условия, но и в
здравословни условия до навършване на законната възраст за пенсиониране, стъпвайки
на
взаимната
ангажираност
и
мотивация
на
работодателите
и
работниците.Междупоколенченският подход се отнася до надграждането върху
силните страни и обективната ситуация на всички поколения, подобрявайки взаимното
разбирателство и подкрепяйки сътрудничеството и солидарността между поколенията
на работното място.
Целият текст на Рамковото споразумение е достъпен на английски език ТУК.
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Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) призова институциите на ЕС да
стартират „Гаранцията за младежта“ (Youth Guarantee) и приветства нейното
приложение. ЕКП още през 2009 г. отправи призива за въвеждане на подобна гаранция
за младите хора, които навлизаха на един засегнат от кризата трудов пазар (за справка:
ЕКП “TOWARDS A NEW SOCIAL DEAL IN EUROPE”). Данните сочат, че най-малко
390,000 места за чиракуване са били предложени в рамките на Гаранцията за младежта.

Младежи на възраст 15-24 години, които не са
заети или не са в образовние и обучение
(NEETs)
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Източник: Eurostat, Young people aged 15-24 neither in employment nor in education and
training (NEET), by sex - annual averages
През 2014г. Младежкият комитет на ЕКП публикува основни резултати от проучването
на първата фаза на изпълнение на Гаранцията за младежта15. Една от най тревожните
констатации беше свързана с участието на социалните партньори в Гаранцията: в много
малко държави синдикатите съобщават, че са доволни от участието си в създаването на
Гаранцията за Младежта.
Всички представители на национално равнище в Младежкия комитет на ЕКП участват
в още едно (второ подред) проучване през юни 2016 г., целящо да даде оценка на
процесите, свързани с Гаранцията16. Синдикалните представители съобщaват, че липсва
фокус върху качествените работни места, че съществува риск от злоупотреба със
стажовете, че липсва или е недостатъчна информацията и е налице прекомерна
15

Оригиналното заглавие на проучването е “THE YOUTH GUARANTEE IN EUROPE”.
То е достъпно на английски език ТУК.
16
Оригиналното заглавие на проучването е “3 YEARS OF YOUTH GUARANTEE:
WHAT NEXT?”. То е достъпно на английски език ТУК.
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бюрокрация при прилагане на мерките. Така Младежкият комитет на ЕКП стига и до
конкретни препоръки за бъдещото развитие на Младежката гаранция:
 Необходими са допълнителни усилия за пълно прилагане на основния принцип
на Гаранцията за младежта- изготвяне на предложение и целеви действия в
рамките на 4 месеца след напускане на образователната система и/или при
безработица;
 Гарантиране на пълноценното участие на социалните партньори, гражданското
общество и младите хора при изпълнението и мониторинга/оценката на мярката:
участието на социалните партньори в изпълнението прави мярката по-ефективна
и гарантира по-качествени резултати. Важно е да се създаде връзка между
програмите на социалните партньори и на правителствата с оглед създаването на
възможности за заетост на младежите;
 Младите хора да имат достъп до всички възможности, изброени в Препоръката
на Съветът на Европейския Съюз за създаване на Гаранцията за младежта- т.е.
всички млади хора на възраст под 25 години да получат добро предложение за
работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж;
 Гарантиране на висококачествени стандарти на всички резултати, особено на
стажовете, и предоставяне на определение за качество със съответните
референтни стойности. В Европейския стълб на социалните права и в процесите
по Семестър резултатите от Гаранцията за младежта трябва да бъдат оценени и
разгледани и от качествена гледна точка;
 Насърчаване на взаимодействието между програми и институции (обществени
служби по заетостта, местни власти и т.н.), за да се постигнат по-добре целите
на Гаранцията за младежта;
 Внимателно подбиране на целевото население и осигуряване на специфични
подходи, за да се отговори на хетерогенността на групата младежи, които нито
работят, нито се обучават (т.нар. NEETs). Следва да се предоставят конкретни
действия, особено за младите бежанци;
 По-амбициозно и по-продължително финансиране, за да се гарантират
ефективни резултати от прилагането на мярката. Като референтна стойност за
дългосрочно подходящо финансиране на Гаранцията за младежта може да се
разгледа оценката на МОТ от 21 млрд. евро годишно;
 Проектиране на конкретни действия за достигане до онези младежи, които нито
работят, нито се обучават (т.нар. NEETs) и които са по-отдалечени от пазара на
труда, и не са регистрирани от публичните служби по заетостта; трябва да бъдат
отпуснати целеви ресурси за това и те трябва да получат помощ по време на
целия процес от записването до назначаването.
ЕКП да стартира кампания за повишаване на доходите (Pay Rise campaign), която се
осъществи в тясно сътрудничество с националните членове на Конфедерацията. Като
част от дейностите по кампанията ЕКП публикува и данни относно 1) заплащането на
младите хора (youth pay gap) и 2) текущото състояние на стажовете в Европа.
По отношение на заплащането данните показват, че младите хора печелят под средната
заплата във всички държави на ЕС. Но в някои държави разликата в заплащането е
12

много по-голяма, отколкото в други, а и отбелязва тревожен темп на нарастване. През
2014 г. хората на възраст под 30 години са получили средно 74% от средната обща
стандартна заплата. Но от 2006 г. този процент е спаднал с два процентни пункта или
повече в 16 държави от ЕС17.
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Източник: ETUC “Young people and the youth pay gap”, data by Eurostat,
earn_ses_monthly
Поради това ЕКП призовава за увеличаване на заплатите за младите хора. Съответно са
поставени следните предложения за обсъждане:
 Адекватно заплащане за стажовете и при чиракуване;
 Еднакво заплащане за еднакъв труд: младежите трябва да получават същото
заплащане като възрастните, ако извършват една и съща работа ;
 Прекратяване на практиката за заплащане на минимални заплати за младите
хора, които имат трудов договор18.
Въпросът за стажовете е деликатна и чувствителна тема и поради това ЕКП и поспециално за Младежкият комитет активно участват в прегледа на различни
европейски инициативи. Младежкият комитет на ЕКП подкрепи създаването на

17

В Белгия, Чехия, Естония, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксенбург,
Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия, Финландия и Швеция.
18
В държави като Нидерландия, Белгия, Ирландия, Гърция и Великобритания се
прилагат по-ниски минимални работни заплати за младежите. В Германия трудещите
се пък нямат право на минималната заплата, докато навършат 18 години.
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Европейския корпус за солидарност19 (European Solidarity Corps), но и отправи
предупреждението, че не трябва да има място за дейности, които са свързани с измамит.е. младите хора да бъдат принуждавани да работят без заплащане. През юни 2017г.
ЕКП представи Позиция относно Европейския корпус за солидарност20, в която се
заявява, че инициативите на Корпуса не бива да доведат до заместване на платената
работа с неплатен труд. В Позицията се настоява също така за активно участие на
синдикалното движение в разгръщането на дейността на Корпуса- участие, което да се
изразява в консултиране за дизайна, приложението и оценката на предвидените от
Корпуса дейности.
Статия „Пет години след схемата „Гаранция за младежта“: Поуки“
(статията е взета от сайта на Европейският Портал За Професионална Мобилност21)


„Продължаващото икономическо възстановяване в ЕС доведе до подобряване на
условията на пазара на труда за младите европейци. Схемата „Гаранция за
младежта“ изпълнява предназначението си като увеличава възможностите за
заетост.
Последните данни на Евростат показват, че безработицата сред младите хора е
спаднала от 18,7% през 2016 г. на 16,8% до края на 2017 г. След като достигна
стойност от 23,9% след финансовата криза от 2008 г., младежката безработица вече е
спаднала до малко над 1 процентни пункта над равнището отпреди 2008 г. (15,1%),
което е доказателство за постигнатия положителния напредък през последните пет
години в тази област.
Схемата „Гаранция за младежта“ играе ключова роля за този напредък, тъй като
държавите членки на ЕС се ангажираха с прилагането на схемата с препоръка на
Съвета от април 2013 г. Насочена към създаването на условия за предоставяне на
възможност на всяко лице под 25 години, в срок от четири месеца след като остане без
работа или напусне системата на формалното образование, да получи качествено
предложение за работа, да продължи образованието си, да чиракува или да стажува,
„Гаранция за младежта“ е спомогнала за подобряването на живота на милиони млади
европейци. Тя се подкрепя от Инициатива за младежка заетост- основната програма за
финансиране на нейното изпълнение в рамките на ЕС.
Какво е постигнато до момента?
Според последните данни на Европейската комисия:
 От 2014 г. насам в схемите „Гаранция за младежта“ са се регистрирали над
5 милиона младежи.
 Всяка година от 2014 г. насам над 3,5 милиона младежи са приели предложение за
19

Корпусът е инициатива на ЕС, която предоставя възможност на младите хора да
работят (доброволно) по различни проекти- както в собствената им държава, така и в
чужбина. Проектите са от полза за различни общности от Европа. Кандидати на възраст
от 18 до 30 години могат да бъдат разпределяни за работа по проекти или като
добровлци, или като стажанти, чираци и наети за период от 2 до 12 месеца.
20
Позицията е достъпна на английски език ТУК.
21

Статията е копирана от слената уеб страница:

https://ec.europa.eu/eures/public/bg/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/youth-guaranteefive-years-on-lessons-learnt?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feures%2Fpublic%2Fbg%2Fnewsarticles%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
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работа, образование, стаж или чиракуване.
В ЕС има 2,2 милиона безработни младежи и 1,4 милиона по-малко младежи,
които от 2013 г. насам не участват в никаква форма на заетост, образование или
обучение (NEET).
Делът на лицата на възраст 15 — 24 години, които не работят, не учат и не се
обучават, е спаднал от 13,2% през 2012 г. на 10,9% през 2017 г.

Най-добри практики
Миналата година Комисията постави началото на база данни с обещаващи практики в
подкрепа на младите хора в прехода им от училище към работа. Повечето от тези
схеми получават финансова подкрепа по линия на инициативата за младежка заетост
и Европейския социален фонд.
Някои от тези практики станаха център на внимание през изминалата година в рамките
на Youth Guarantee Learning Forum (Форума за обучение по схемата „Гаранция за
младежта“). Организираният от Комисията в Брюксел форум предостави възможност
за обмяна на опит между специалистите чрез обмен на информация за различните
мерки, предоставени в контекста на схемата „Гаранция за младежта“.
Младежки медиатори: Българската история на успеха
Инициативата на България Младежки медиатори беше една от вдъхновяващите
практики, изтъкнати по време на Youth Guarantee Learning Forum (Форум за обучение
по схемата „Гаранция за младежта“). Основната цел е да бъдат идентифицирани
младите NEET, които не са регистрирани в Българската агенция по заетостта, да се
установи връзка с тях, както и да бъдат информирани за услугите и възможностите за
работа в сферата на образованието, заетостта или обучението. За предоставянето на
тези услуги, първо са подбрани младежки медиатори, които са обучени как да
достигнат и комуникират с NEET, а така също и как да им предоставят информация и
консултации за тяхното активиране.
Освен това младежките медиатори се обучават как да си сътрудничат с работодателите
и образователните институции. След завършване на обучението, скоро бъдещият
младежки медиатор се свързва с трудовия медиатор от местната обществена служба по
заетостта (ОСЗ) и с представителя на местния инспекторат по образованието, за да
установи контакти с официалните институции.
Актуални предизвикателства
Въпреки тези постижения и продължаващото намаляване на общата ставка за ЕС—28
в много от държавите членки младежката безработица продължава да бъде висока.
Комисията признава, че е важно да се достигне до най-нуждаещите се региони и
младeжи. Един от основните начини, по които Комисията възнамерява да постигне
това, е чрез стартирането на Европейския социален фонд (ЕСФ+).
В периода 2021 — 2027 г. ЕСФ+ ще обхване Инициативата за младежка заетост заедно
с редица други фондове и програми на Комисията, като например Европейския
социален фонд. Новият фонд има за цел да позволи на ЕС и на държавите членки да
предоставят по-комплексна и по-целенасочена подкрепа на хората в цяла Европа,
включително на младежите. Тази подкрепа ще помогне на хората да придобият
уменията и опита, от които се нуждаят, за да успеят в една бързо променяща се и често
трудна среда каквато е пазарът на труда.
Ще бъдат направени и промени на програмно равнище, като държавите — членки на
ЕС трябва да отделят поне 10% от своите средства по линия на ЕСФ+ за подпомагане
на младежката заетост и за активно поведение на младежите на пазара на труда. С
предложения общ бюджет от 101,2 млрд. евро за програмния период, потенциалът на
15

ЕСФ+ за успеха на европейските младежи е значителен.
„Европа иска да оправомощи своите граждани“ обобщи комисарят Мариан Тейсен във
връзка с основната цел на ЕСФ+. „Нашите нови, гъвкави и опростени социални
фондове са насочени към инвестиции в хората: искаме да гарантираме, че те
разполагат с необходимите умения, с модерна социална закрила, адаптирана към
новите форми на труд, както и да покажем солидарност с тези, които най-много се
нуждаят от нея.“
За задълбочен анализ на схемата „Гаранция за младежта“ вж. „Гаранция за
младежта“ накратко.“

Международно сътрудничество
Алианс „Достойни работни места за младежта“
През 2016 г. партньори на Организацията на обединените нации поставиха основите на
стратегическия алианс „Достойни работни места за младежта“ (Decent Jobs for Youth).
Това е една глобална инициатива за насърчаване заетостта на младите хора в рамките
на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. Стартирала през 2016 г. с одобрението
на Организацията на обединените нации, то „Достойни работни места за младежта“ е
уникална платформа, в рамките на която различни партньори (включително
правителства, социални партньори, младежки организации, организации на
гражданското общество и др.) осъществяват национални инициативи22 за справяне с
предизвикателствата пред заетостта за младите хора.
База данни с добри практики
През май 2012 г. Програмата за заетост на младежта на МОТ стартира процес на
номиниране на добри практики, доказали своята ефективност в осигуряването на
достойни условия на труд за младите хора. Всички номинации бяха оценени въз основа
на 6 конкретни критерия: 1) уместност, 2) ефикасност, 3) съгласуваност, 4) иновации, 5)
устойчивост и 6) възможност за повтаряне. Повече от 100 добри практики от над 50
страни взимат участие в инициативата. По настоящем е активна база данни (Good
Practices Database) с добрите парктики, която е достъпна ТУК.
Световна база данни на МОТ за младежки политики
Он-лайн базата данни YouthPol eAnalysis представя текущи политики и
законодателство, отнасящи се до заетостта на младите хора. Базата данни предоставя на
политиците, на изследователите и практиците релевантна и актуална информация за
политическите действия по заетостта на младите хора.
Глобалната публично-частна платформа за обмен на знания относно уменията за
заетост
Стартираната от МОТ Глобална публично-частна платформа за обмен на знания
относно уменията за заетост (Global Public-Private Knowledge Sharing Platform on Skills
22

Информация за различните инициативи е достъпна ТУК.
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for Employment (Global KSP)) цели да укрепи връзката между образованието и
обучението и продуктивната и достойна работа чрез споделяне на подходи, знания и
опит от различни международни организации.
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НОВИНИ ОТ ЕКП
МАРТ 2018 Г.: ETUI ПУБЛИКУВА НОВИЯ БРОЙ НА “BENCHMARKING
WORKING EUROPE 2018”
Според публикацията ЕС не успява да постигне значителен напредък по отношение на
възходящото социално сближаване при условията на живот и труд. Ясно е, че
икономическата криза и Голямата рецесия оставиха дълбока следа върху европейските
трудови пазари, като ни върнаха почти десетилетие назад по отношение на социалния
прогрес и развитие. В сегашния си вид ЕС е далеч от целите си за заетост и социална
политика, формулирани преди и по време на кризата, включително целите на "Европа
2020".
Докато възстановения икономически растеж доведе до големи надежди и подобрение
на водещите показатели на пазара на труда, като например равнището на заетост, повнимателно вглеждане върху качеството на създадените работни места и реалното
търсене на работна ръка разкрива, че в по-голямата си част ситуацията се е влошила.
Сближаването между социалните групи е постигната главно поради влошаването на
условията за тези, които са били в по-добра позиция преди кризата. Междувременно
сближаването между държавите може да се види главно в тенденцията към понесигурни и нетипични форми на труд, но не и в подобряването на трудовите
стандарти. Особено тревожно развитие е нарастващата дистанция между най-борещите
се и по-добре представящите се държави.
Имайки предвид продължаващите промени в моделите на труд, технологиите,
миграцията и международната конкуренция, може да се очаква европейските трудови
пазари да продължат да се сблъскват с такива предизвикателства като несигурност,
потиснато търсене на работна ръка и отслабена способност на системите за социална
защита да осигурят адекватен жизнен стандарт за всички23.
Според данните в доклада работниците в 9 държави от ЕС печелят по-малко през 2017
г., отколкото през 2010 г.: държавите са Италия, Великобритания, Испания, Белгия,
Гърция, Португалия, Финландия, Хърватия и Кипър.
Работничките в 6 от тези държави (Италия, Великобритания, Испания, Белгия, Гърция
и Финландия) също така са получавали по-ниска работна заплата през 2017 г.,
отколкото през 2016 г.
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Настоящата Европейска комисия обеща да спечели рейтинг „три пъти А в социалната
сфера“ за Европа (Juncker 2014). Най-новата инициатива е стартирането на
Европейския стълб на социалните права, който предоставя компас за установяване на
общи минимални социални стандарти. Заедно със Стълба беше и стартирането на
„Социалния индекс“, целящ направляване на политическите препоръки към държавите
членки в контекста на европейския семестър“. Онлайн Социалният индекс (Social
scoreboard) спомага проследяване на тенденциите и резултатите в държавите от ЕС в 12
области. Индексът ще се впише и в Европейския семестър за координация на
икономическите политики. Индексът ще служи и за оценка на напредъка към рейтинга
„три пъти А в социалната сфера“ на ЕС. Индексът е достъпен ТУК.
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Цифрите се изчисляват от Института на ЕКП на база независими данни, публикувани
през февруари 2018 г., и се отнасят до „реалните заплати“- стойността на
заплатите, когато се взема предвид издръжката на живот.
Развитие на реалните заплати в %
2010-2017
2016-2017
Гърция
-19.1
-0.4
Кипър
-10.2
0.6
Португалия
-8.3
0.1
Хърватия
-7.9
1.2
Испания
-4.4
-1.5
Италия
-4.3
-0.9
Великобритания
-2.4
-0.6
Белгия
-1.1
-0.8
Финландия
-1.0
-2.0
Данни от фигура 4.2 и фигура 4.3 от публикацията Benchmarking Working Europe 2018,
ETUI
Според Естер Линч независимо от всички разговори за икономическо възстановяване,
то трудещите се в много големи държави все още са по-зле, отколкото преди кризата.
Евто защо не е изненадващо, че дори Европейската комисия и Европейската централна
банка призовават за по-силен ръст на заплатите. Това е от съществено значение не само
за социална справедливост, но и за стимулирането на растежа и създаването на
качествени работни места.
АПРИЛ 2018 Г.: ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ
ИЗДАДЕ БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН „СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА“, КОЙТО АКЦЕНТИРА
ВЪРХУ ДЪРЖАВИТЕ И СИТУАЦИИТЕ, ПРИ КОИТО Е ЗАСТРАШЕНА
ВЪЗМОЖНОСТТА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ ДА
ПОСТИГНАТ ДОСТОЙНИ ЗАПЛАТИ И УСЛОВИЯ НА ТРУД
Според Лука Висентини, генерален секретар на ЕКП „В сърцето на Европа е
социалният договор, който предлага на работещите възможност да получат достойни
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заплати и условия на труд. Но основата, върху която е изграден този социален договор,
се нуждае от спешно възстановяване и обновяване“.
"Европейското синдикално движение издаде този сигнал, защото балансът на властта
между работещите и работодателите се е изменил твърде много в полза на
работодателите. В много държави членки на ЕС са застрашени трудно извоюваните
права на преговори с работодателите“.
Сигналът се основава на таблица с показатели за справедливо заплащане, съставена от
ЕКП чрез официални източници, включително ОИСР и Евростат, но същевременно не
отразява настоящите сериозни проблеми в правата за колективно договаряне
наблюдавани в Дания и Румъния. Сигналът ще бъде последван от по-подробен анализ
по-късно през годината.
„Всички държави членки на ЕС трябва да гарантират, че работодателите зачитат
правото на работниците да се договарят чрез своя синдикат“, каза Естер Линч,
Конфедерален секретар на ЕКП. „Този сигнал е призив за действие, това е
предупреждение към правителствата, че те трябва да обсъдят със синдикатите какво е
необходимо, за да се възроди колективното договаряне и преговорите, как да се
увеличи делът на богатството, което се изплаща чрез заплатите и как да се увеличи
броят на работещите, обхванати от колективни договори, включващи заплащането и
условията на труд- като там където е необходимо това да се случи с подкрепата на ЕС“.
„Трудещите се в много страни от ЕС все още печелят по-малко, отколкото преди
кризата. Това е резултат от премахването на колективното договаряне и от наличието
на несигурни работни места, които бавно намаляват нивото на безработицата. Това е и
защото правителствата позволяват на работодателите да пренебрегват или
злоупотребяват с правото на работниците да се сдружават и да се договарят
колективно. Възстановяването на колективното трудово договаряне ще е от полза за
хората и ще укрепи икономическия растеж за всички“.
Таблицата, дори без текущите диспути, показва 35 „червени“ предупреждения за 17
държави членки на ЕС. Държавите с най-голям брой „червени“ предупреждения
включват Чешката република, Естония, Гърция, Унгария, Литва и Великобритания.
Таблицата показва още, че:
 Колективните споразумения са засегнати предимно на ниво предприятие, но и
отвъд това ниво, в най-малко осем държави членки, което води до големи
разлики в заплащането между компании в един и същ сектор;
 По-малко от 35% от работещите са обхванати от колективни трудови
договори в поне 6 държави членки;
 Механизмите за разпростиране на колективните трудови договори не
функционират, не са често срещани или не съществуват в най-малко 11 държави
членки;
 Заплатите съставляват по-малко от средното ниво от 45.3% от БВП в 10
държави членки, което означава, че 55% от националния доход в тези държави
не идва от трудовите възнаграждения.
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Секторно/национално
колективно трудово

Покритие на
колективното трудово

Механизми за
разпространение (на
функционалните

Дял на работната

договаряне 1

договаряне 2

еквиваленти)3

заплата4

България
Чехия
Естония
Германия
Гърция
Унгария
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Великобритания
1

Колективно трудово договаряне предимно на фирмено ниво. Източник: : OECD
Employment Outlook 2017 "
2
Покритие на колективното трудово договаряне под 35%. Източник: Eurofound,
Developments in collective bargaining in the European Union 2015
3
Рядко срещани или несъществуващи механизми за разпространение на
секторен/браншов КТД или на функционалните еквиваленти. Функционалните
еквиваленти на разпростирането са законови провизии, които правят споразуменията
валидни за всички фирми и работници (напр. в Исландия, Италия, Испания), но и по
някакъв начин също и задължително и членството в работодателска организация
(напр. в Австрия). Източник: OECD Employment Outlook 2017
4
Дял на работната заплата: компенсиране на наетите под 45.3% от БВП за 2016 г.
Източник: Eurostat
19 АПРИЛ 2018 Г.: ПУБЛИКАЦИЯ НА ЕКП В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА
“PAY RISE”: РЪСТЪТ В ЗАПЛАЩАНЕТО БИ БИЛ ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО-ВИСОК,
АКО ОТРАЗЯВАШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА
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Нови данни, изчислени от Института на ЕКП (ETUI) и ЕКП, показват, че увеличението
на заплатите в Европейския съюз през последните 16 години би било ЧЕТИРИ пъти поголямо, ако то напълно отразяваше увеличението на производителността.
Според стандартната икономическа теория увеличенията на заплатите трябва да
следват увеличаването на производителността. Но в Европа производителността се е
увеличила много повече от заплатите. От 2000 г. до 2016 г. производителността
нараства три пъти повече от заплатите в Германия и Хърватия; два пъти повече от
заплатите в Полша и Белгия. В Австрия производителността е нараснала с 65% повече
от заплатите, 60% в Испания, 30% в Нидерландия. В Унгария, Румъния, Португалия и
Гърция реалните заплати спаднаха през последните 16 години, докато
производителността се увеличи.
„Увеличението на заплатите изостава от години“, каза Естер Линч, конфедерален
секретар на ЕКП. „Работещите хора не получават справедлив дял от стойността на
техния труд“. „Голямата разлика между увеличаването на производителността и
увеличаването на заплатите е стабилно доказателство за необходимостта от
увеличаване на заплатите за работещите в ЕС“. „Трябва да има справедливо колективно
трудово договаряне между синдикатите и работодателите в цяла Европа, за да се
постигне достойно и разумно повишаване на заплатите. Правителствата и
институциите на ЕС трябва да правят всичко възможно, за да задействат и да насърчат
колективните преговори по заплащането“.
2016 е последната година, за която са налице статистически данни за заплатите.
Оттогава насам има нови увеличения, включително и някои съществени споразумения
в Германия, но е факт, че производителността далеч надхвърля заплатите през този век.
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%
увеличение
в %
увеличение
в
производителността,
заплатите, 2000-2016 г.
2000- 2016 г.
ЕС 28
10
2,5
Хърватия
42
11
Германия
13
4
Белгия
14
7
Полша
64
32
Австрия
11
6
Испания
16
10
Нидерландия
15
12
Унгария
19
-5
Португалия
18
-3
Румъния
10
-15
Гърция
2
-10
Източник: AMECO database. Productivity is real GDP per person employed and wages are
real compensation per employee.
АПРИЛ 2018 Г.: ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕКП ПО ПОВОД НА ДЕНЯ ЗА
ВЪЗПОМИНАНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ, КОИТО СА ЗАГУБИЛИ
ЖИВОТА СИ, ПОЛУЧИЛИ СА ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ СА БИЛИ
РАНЕНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА СИ
Този ден служи като своевременно напомняне на работниците по целия свят, че не са
сами и че има трудещи се, които са пострадали на работното си място и които участват
в продължителна борба за подобряване на трудовите условия. Време е също така да
помислим колко далеч трябва да отидем и какви стъпки трябва да предприемем, за да
защитим живота на бъдещите поколения работници.
Тази година ЕКП се фокусира върху това как „синдикатите правят работните места побезопасни“. Най-добрият начин да се осигури здравето, безопасността и
благосъстоянието на всички работници е на всяко работно място да има отдаден на
работата си комитет по здраве и безопасност, подкрепен от напълно обучени и напълно
ангажирани представители по въпросите на безопасността, назначени от независими
синдикати.
Необходимостта от повече представители на синдикатите в областта на безопасността
се подчертава от факта, че в ЕС повече от 3 700 работници умират всяка година при
трудови злополуки и има повече от 200 000 смъртни случая в резултат от свързани с
работното място заболявания24. Зад всяка една от тези статистики стои един прекъснат
живот, съкрушено семейство.
Осигуряването на безопасност на работните места в ЕС изисква работниците да бъдат
информирани, консултирани и да бъдат допуснати до участие в дискусии по всички
въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа. Но ние знаем, че в
несиндикализирани работни места участието на работниците е много по-вероятно да
24

Данни от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа; данните са
достъпни ТУК.
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следва дневният ред на работодателя, докато синдикализираните представители по
безопасността е по-вероятно да бъдат оправомощени да определят дневния ред по
безопасността и да предизвикат работодателите в ситуации, когато работниците са
поставени под какъвто и да е риск25.
Синдикалните представители по безопасност са запознати с реалностите на работното
място. Те са по-добре информирани и са по-наясно какво се случва в ежедневието и
разпознават рисковете много преди мениджмънта. Има много примери за това- от
подчертаването на рисковете от опасни вещества, опасенията относно стреса,
насилието и тормоза на работното място, нараняванията вследствие на повтарящото се
обтягане (Repetitive strain injury (RSI)) и последиците от пасивното пушене.
Синдикалните представители по безопасност могат също така да функционират като
канал, чрез който отделните работници да изразят своите тревоги. Така работниците не
само стават по-добре запознати с въпросите, свързани с безопасността, но и
присъствието на синдикални представители по безопасност им дава увереност да
говорят за и да представят опасенията си за здравето и безопасността.
И все критичната роля, която играем, продължава да се пренебрегва както от
политиците, така и от работодателите. Ясно е, че са ни необходими повече
инструменти, за да направим работните места толкова сигурни, колкото биха могли да
бъдат. По повод на Международния ден в памет на загиналите при трудови злополуки
ЕКП подчертава, че синдикатите и синдикалните представители по безопасност
наистина правят работните места по-сигурни. И призоваваме ЕС да подобри
признаването на Синдикалните представители по безопасност и да поднови
ангажимента за истинското им овластяване, за да могат да действат решително на
всички работни места.
Днес почитаме всички, които са убити на работното място, и отново се посвещаваме на
борбата за по-безопасни работни места.
Естер Линч, Конфедерален секретар на ЕКП
МАЙ 2018 Г.: УЧАСТИЕТО НА СИНДИКАТИТЕ В ДЕЙСТВИЯТА ЗА ЗАЩИТА
НА КЛИМАТА- ИЗГРАЖДАНЕ НА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД КЪМ
НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА
На 15 май ЕКП публикува Ръководство за „справедлив преход“ към нисковъглеродна
икономика (оригинално заглавие на ръководството ‘Involving trade unions in climate
action to build a just transition’). Документът се състои от 48 страници (документът е
достъпен на английски език ТУК, но предстои да бъде преведен и на френски, немски,
италиански, испански, чешки) и съдържа:
 Препоръки за икономическа диверсификация и индустриална политика, умения,
социална защита и управление за социално справедлив преход;
 Информация за това как синдикатите могат да бъдат или вече са били
ангажирани в оформянето на националните действия в областта на климата;
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Цитат по Fidderman, McDonnell, Worker involvement in health and safety: what works?,
HSE, 2010.
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Примери за иновативни проекти, които могат да доведат до дори още посправедлив преход.
Ключовите препоръки на Ръководството включват:
 Насърчаване на икономическата диверсификация в регионите и индустриите,
които са най-силно засегнати от прехода;
 Договаряне на споразумения на секторно и на фирмено равнище за определяне
на развитието на нуждите от умения и създаването на секторни съвети за
умения;
 Да се установи диалог с всички заинтересовани страни и регионални власти с
цел идентифициране и управление на въздействието върху социума вследствие
от политиките в областта на климата;
 Насърчаване създаването на адекватни системи за социална защита;
 Синдикати и работниците да оценят рисковете, свързани с „блокираните активи“
(това са активи, които са претърпели неочаквано или преждевременно
обезценяване,
девалвации или преобразуване в пасиви. В случая на борбата с изменението на
климата, въглищата и други въглеводородни ресурси може например да се
образува застой, тъй като светът ще се опита да премахне изкопаемите горива.
Това на свой ред създава рискове за работниците по отношение на загуба на
работни места, но понякога и рискове за техните пенсионни фондове, които
могат да загубят стойността си.)
Ръководството показва, че почти половината от синдикатите не са били консултирани
за секторни стратегии за декарбонизация, но над 75% от синдикатите са били
консултирани относно дългосрочните стратегии за декарбонизация до 2050 г.
Синдикатите в Обединеното кралство, Гърция и Малта не са консултирани относно
стратегиите до 2050 г. Във Франция Националният съвет за екологичен преход се
председателства от министъра на екологията и обединява неправителствени
организации, синдикати, работодатели, експерти, регионални власти и парламентарни
представители, които дават съвети по проекти за екологично и енергийно
законодателство.
9 МАЙ 2018 Г.: ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНА СИНДИКАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ „ГЛАСЪТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ“
Декларация за новите трудови и социални измерения на интеграцията на Западните
Балкани и Европейския съюз бе приета по време на международна синдикална
конференция „Гласът за интеграция на Западните балкани“, организирана с помощта на
фондация „Фридрих Еберт“. Декларацията е връчена на министър председателя Бойко
Борисов пред срещата на върха между лидерите на ЕС и Западните Балкани на 16 май.
ДЕКЛАРАЦИЯ
от Международна синдикална конференция
„ГЛАСЪТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ“
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Срещата на върха ЕС-Западни Балкани ще се проведе в София на 17 май 2018 г. под
егидата на българското председателство на Съвета на Европа, на която се очаква ЕС да
потвърди своя ангажимент за интегриране на партньорите му от страните от Западните
Балкани и за пореден път да подчертае мястото на региона към европейското
семейство,
- ние, синдикалните конфедерации членове на Регионалния синдикален съвет
Солидарност, а именно: КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОНОМНИТЕ СИНДИКАТИ НА
СЪРБИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАТИ НА СЛОВЕНИЯ, СЪЮЗ
НА АВТОНОМНИТЕ СИНДИКАТИ НА ХЪРВАТИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА
СИНДИКАТИТЕ
НА
РЕПУБЛИКА
СРЪБСКА,
КОНФЕДЕРАЦИЯ
НА
НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СИНДИКАЛНА
КОНФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСНОСТ, КОНФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ НА
ЧЕРНА ГОРА, СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАТИ НА ЧЕРНА ГОРА,
ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЯ, МАКЕДОНСКА ФЕДЕРАЦИЯ
НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАТИ;
- заедно със: СЪЮЗА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА КОСОВО, СЪЮЗА
НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА АЛБАНИЯ, НАЦИОНАЛНАТА
СИНДИКАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ – КАРТЕЛ-АЛФА, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА
НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА
„ПОДКРЕПА“;
- под координацията на ЕКП - Европейската конфедерация на профсъюзите;
- приветстваме факта, че интеграцията на страните от Западните Балкани е един от
приоритетите на ЕС и на конференцията на тема "Гласът за интеграция на Западните
Балкани", проведена в София на 9 май 2018 г., приехме следната декларация:
Декларация за новите трудови и социални измерения на интеграцията на Западните
Балкани в Европейския съюз
Въз основа на факта, че в страните от Западните Балкани социалните партньори са
важни социални и икономически участници и трябва да бъдат действително включени
в цялостния процес на интеграция в ЕС, ние призоваваме за укрепване на техния
капацитет чрез предоставяне на техническа помощ и прозрачно включване в
интеграционния процес на ЕС, особено като им се предоставя подробна и навременна
информация за процеса на присъединяване. Считаме също така, че за социалните
партньори в Западните Балкани е много важно да получават икономическа помощ и
достъп до европейски финансови ресурси (Европейската комисия, Европейската
инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие), за да се
създаде функционален и устойчив социален диалог. Смятаме, че закони, които са обект
на реформи по време на този процес, не трябва да се представят на правителствата и
парламентите, без да са били предварително обсъдени подробно от социалните и
икономическите съвети. Такива закони трябва да бъдат въведени чрез нормални, а не
ускорени процедури и когато има нужда от неотложност, трябва да се гарантира
участието на представителните синдикални и работодателски организации.
В бъдещия процес на интеграция в ЕС приканваме компетентните европейски
институции да продължат да напомнят на правителствата в региона, че прилагайки
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социалното законодателство на ЕС в областта на трудовите и социалните права, те не
трябва да прилагат само минималните стандарти, които предписват, а следва, когато е
възможно, да прилагат по-високи такива и винаги в сътрудничество с представителни
социални партньори. Настояваме Европейският стълб на социалните права по всички
негови 20 приоритетни области да бъде в основата на процеса на хармонизиране на
законодателствата, за да осигури достойни минимални равнища на социална защита в
страните кандидатки.
В бъдещия процес на интеграция в ЕС е необходимо да се предоставят документи,
свързани с преговорите за присъединяване (предимно аналитични доклади и преводи
на достиженията на правото на ЕС), както и да се използват уеб страниците на
делегациите на ЕС в региона за публикуване на критериите, необходими за отварянето
и затварянето на глави. Представителните социални партньори трябва активно да
участват във всички експертни и работни групи, които подготвят преговори по отделни
глави и във всички конкретни групи, които се занимават с въпроси от компетенцията на
социално-икономическите съвети. В този случай изключително полезно би било
натрупаният опит от дейността на 13-те Смесени консултативни комитети от
предприсъединителния период на държавите, които се присъединиха към ЕС (20042013) да бъде използван от новите страни кандидатки.
При хармонизирането на националното и европейското законодателство е необходимо
да се анализират всички възможни социални последици от измененията, особено
тяхното въздействие върху уязвимите части от населението и върху правата на
работниците, системите за социална защита, социалния диалог и индустриалните
отношения. В този контекст социалните партньори следва да бъдат включени в
създаването на правни рамки и мерки за изграждане на капацитет, насочени към
подкрепа на възходяща конвергенция на условията на труд и социално приобщаване,
както и развитие на ефикасен тристранен диалог, социален диалог и колективно
договаряне.
Присъединявайки се към кампанията на ЕКП за Повишаване на заплатите и „Алианса
за възходяща конвергенция на заплатите“, подчертаваме, че този процес трябва да се
реализира на равнища компании, държави, региони и ЕС. Възможни мерки за
превенция на изтичането на мозъци и ограничаване на изходящите миграционни
потоци от региона са: по-добро използване на факторите за привличане и отблъскване и
на заплатите в поделенията на базираните в ЕС мултинационални компании, при пълно
приложение на принципа „за равен труд – равно заплащане“.
Приканваме ЕС да си сътрудничи тясно със социалните партньори, за да развие
механизма за предприсъединителните фондове, улесняващи прякото участие на
синдикалните и работодателските организации в областите, важни за икономическото и
социалното развитие, преди всичко в областта на образованието. Настояваме за поактивно участие на синдикатите в икономическите реформи и в реформите на пазарите
на труда, особено тези, насочени към намаляване на разликата между търсене и
предлагане на работната сила и високите нива на безработица.
Очакваме от т.нар. „Дневен ред за свързаност” (транспортна, комуникационна,
енергийна, образователна, цифрова) да създаде добре функциониращи и напълно
интегрирани инфраструктурни мрежи както в самия регион на Западните Балкани, така
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и между него и ЕС. И тъй като става въпрос за привличане на огромни инвестиции и
потенциална възможност за създаване на многобройни работни места, настояваме
„Дневният ред за свързаност” да бъде консултиран със социалните партньори в региона
и отделните държави.
По същия начин, синдикалните и работодателските организации от Западните Балкани
следва да бъдат включени като активни партньори при идентифицирането на точните
умения, необходими за новите работни места, по-доброто планиране и обвързване на
политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, произтичащи от
дигитализацията и Индустрия 4.0 в региона. Считаме, че в процеса на присъединяване
новите технологии и иновациите трябва да бъдат подкрепени от силни икономически и
финансови политики и справедливи данъчни системи, които финансират в
необходимата степен социалната сигурност.
Работниците мигранти от региона, наети на работа в страните от ЕС, трябва да имат
правото да работят при същите условия като работниците в приемащите страни, като се
забрани експлоатацията и се гарантира пълно равно третиране и стабилна
интеграционна политика, която трябва да включва социалните партньори.
В процеса на съдебната реформа националните органи в региона трябва да положат
усилия за ускоряване на уреждането на трудови спорове и, когато е възможно, да
създадат специални съдебни служби, упълномощени да се занимават с трудовото
законодателство.
София, 9 май 2018 г.
МАЙ 2018 Г.: ПЪРВОТО ПО РОДА СИ СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ
СИНДИКАТИТЕ И КОМПАНИЯТА AMAZON В ИТАЛИЯ
Работници в Amazon празнуват значителна победа. Споразумението между Amazon и
италианските синдикати се смята за първото в историята на мултинационалната
компания, специализирана в дистрибуцията. Споразумението има за цел да намали
задължителните нощни смени и да разпредели работата през уикенда по по-справедлив
начин.
Сделката между Amazon и работниците, представлявани от секторни синдикативключително Filkam Cgil, бе подписана в Пиаченца през май. Компанията е известна с
дългите часове работа, наказателните квоти и кратката почивка по време на смените.
Но под синдикален натиск компанията се съгласи да промени работните си графици.
Споразумението, което влиза в сила от средата на юни, ще бъде внимателно
наблюдавано през следващите 12 месеца.
„Доволни сме от резултата, който в момента е уникален за Европа“, заяви Massimo
Mensi от Filcams Cgil Nazionale. „Надяваме се, че това ще проправи пътя за стартиране
на много други преговори във всички държави, в които Amazon осъществява своята
дейност“.
„Това е изключително важно споразумение, чрез което може да се проправи път за нови
корпоративни отношения по въпросите на здравето и безопасността на работното
място“ отбелязва Maria Grazia Gabrielli, генерален секретар на Filkam Cgil Nazionale.
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27-29 ЮНИ 2018 Г. КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕКП И ИНСТИТУТЪТ НА ЕКП
(ETUC/ETUI): „СВЕТЪТ(ОВЕТЕ) НА ТРУДА В ПРЕХОД“

Светът се трансформира по начини, които ще отправят сериозно предизвикателство
пред човешкото общество. Синдикатите, изправени пред тези нови реалности, могат да
изиграят важна роля за оформянето на бъдещето. С оглед на това се състоя
конференция, организирана от ETUC и ETUI, на която световноизвестни експерти
обсъдиха някои от най-неотложните проблеми пред трудещите се, синдикатите и
правителствата.
Конференцията разгледа няколко мегатрендове, оказващи влияние върху
професионалния живот. Първо, свободното движение на капитали, услуги и хора
променя разпределението на работните места в рамките на европейския вътрешен
пазар. Второ, с изменението на климата и енергийният преход много професии се
превръщат в отживелица, а в същото време се създават нови „зелени“ работни места в
развиващите се сектори и индустрии. Трето, демографският преход променя
структурата на работната сила и поставя предизвикателства пред системите за социална
сигурност. И накрая, дигатилизацията на икономиката повлиява върху
производствените процеси, заетостта и условията на труд в безпрецедентен мащаб.
Досега тези преходи са били изследвани и отразявани независимо един от друг. В
резултат на това заключенията относно бъдещето и последващите политически
препоръки варират в зависимост от наблюдавания преход. Сега е необходимо
различните проекции да бъдат събрани и анализирани в едно, за да се разберат напълно
отделните сложни последици за света на труда.
Част от въпросите, които се разгледаха по време на третата поред конференция на
ETUC/ETUI относно бъдещето на труда, са: дали настъпващите промени ще създадат
един нов свят на труда или пък много такива? Как могат синдикатите да се ангажират с
настъпващите промени- какви са стратегии биха използвали? Как трябва да изглежда
новата индустриална политика в силно засегнатите сектори (напр. енергетиката,
транспорта и строителството)? Какви умения ще бъдат необходими и как могат да
участват синдикатите, за да се гарантира, че на работниците се предлага необходимото
обучение и образование?
Всички презентации от конференцията са достъпни на английски език ТУК.

29

НОВИНИ ОТ МКП
АПРИЛ 2018 Г.: ИЗЯВЛЕНИЕ НА МКП И ПАРТНЬОРСКИТЕ Й СВЕТОВНИ
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВОД НА ПРОЛЕТНАТА СРЕЩА НА
МВФ И СВЕТОВНАТА БАНКА ВЪВ ВАШИНГТОН (20-22 АПРИЛ 2018 Г.)
МКП и нейните организации-партньори в световен мащаб изразиха своите притеснения
относно развитието на световната икономика. Публикувано е изявление на МКП
(достъпно на английски език ТУК) преди пролетните срещи на Международния
валутен фонд и Световната банка, които започват на 20 април във Вашингтон.
Шаран Бъроу, генерален секретар на МКП, заяви: „Началото на затягането на
паричните потоци, фискалните реформи, които увеличават неравенството,
едностранните търговски ограничения и опитите за намаляване на финансовата
регулация, въведени след финансовата криза през 2008 г., могат сериозно да навредят
на интересите на трудещите се“.
МКП насърчава международните финансови институции да следват своите
ангажименти за подкрепяне на общия просперитет, приобщаващия растеж и
намаляването на неравенството. Това трябва да включва укрепване, а не отслабване на
институциите на пазара на труда и разширяване на универсалната социална защита.
На последно място, синдикатите често критикуват това, че международните финансови
институции насърчават стесняване на обхвата на социалните обезщетения
(включително обезщетенията за деца; универсалните субсидии за храна; достъпът до
пенсии и обезщетения за безработица) чрез реформи в социалната защита. МКП
приветства намерението на МВФ да разработи нов „институционален поглед“ по
отношение на социалната закрила след провеждането на мониторингов процес и
призовава Фонда незабавно да се консултира с МОТ, синдикатите и други организации
относно всяко по-нататъшно участие в такива реформи.
МКП е обезпокоена от работния проект на предстоящия доклад на Световната банка
„Световен доклад за развитие 2019: Променящата се природа на труда“ (World
Development Report 2019: The Changing Nature of Work). Докладът предлага
политическа платформа на силно дерегулирани трудови пазари, включително
намаляване или премахване на минималните заплати; намаляване на вноските на
фирмите за социално осигуряване; и стесняване обхвата на социалното подпомагане.
Шаран Бъроу коментира: „Вместо да призоваваме за премахване на жизненоважна
защита за трудещите се хора, с което допълнително ще се увеличи неравенството и ще
се унищожи социалната хармония, Банката трябва да започне консултации с
работническото движение и с други подобни организации, както и да подкрепи един
подход, основан на зачитането на фундаменталните права на работниците, широката
социална защита и социалния диалог“.
МКП приветства съгласието на Световната банка да работи с правителството на Канада
и с МКП в подкрепа на справедливия преход в развиващите се страни към
нисковъглеродна икономика и по-слабо използване на въглища (за сметка на чистата
енергия). Г-жа Burrow призова за бързо операционализиране на тази съвместна
програма.
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6 ЮНИ 2018 Г.: МКП ПУБЛИКУВА ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА СВЕТОВНИЯ
ИНДЕКС НА ПРАВАТА (ITUC GLOBAL RIGHTS INDEX)
Индексът документира нарушенията на международно признати колективни трудови
права. Информацията за Индекса се набира чрез въпросник, изпратен на 331
национални синдиката от 163 държави.
Акценти, изведени от Индекса:
 най-лошият регион за полагане на труд е Средният изток и Северна Африка.
Най-лошите държави за трудещите се лица са Алжир, Бангладеш, Камбоджа,
Колумбия, Египет, Гватемала, Казахстан, Филипините, Саудитска Арабия и
Турция.
 65% от наблюдаваните държави не допускат работниците да създадат или да се
присъединят към синдикат.
 87% от държавите са нарушили правото на стачка;
 81% от държавите са нарушили правото на колективно трудово договаряне;
 Държавите, в които работници са били арестувани и задържани, нарастват от 44
през 2017 г. до 59 държави през 2018 г.;
 Държавите, в които се е прилагало насилие над работници, са се увеличили от 59
през 2017 г. до 65 през 2018 г.;
 В 9 държави е имало убиство на синдикалисти;
 Броят на държавите, отричащи или ограничаващи свободата на изказа, се е
увеличил от 50 през 2017 г. до 54 през 2018 г.
 Сред компаниите, в които има нарушаване на трудови права са: Deliveroo
(Белгия), Samsung (Корея), General Motors (Корея), Amazon (Испания) и др.
Пълният текст на Доклада, разглеждащ Индекса е достъпен на английски език ТУК.
17 ЮЛИ 2018 Г.: ГЛОБАЛЕН ДОГОВОР ОТНОСНО МИГРАЦИЯТАПРИЗНАВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ СТАНДАРТИ И СИНДИКАТИТЕ
МКП приветства това, че в Глобалния договор за миграцията се признава важната роля
на синдикатите за осигуряването на достойни условия на труд за работниците
мигранти, но същевременно се противопостави на възможността за изключване на
милиони работници от защитата чрез стандартите на МОТ.
Договорът, договорен между правителства и с участието на представители на
гражданското общество, бизнеса и академичните среди, ще бъде представен на
междуправителствена среща на високо равнище в Мароко през декември 2018г.
„Резултатът от преговорите разбива надеждите и стремежите на милиони работници
мигранти, които нямат трудов договор, като не им гарантира правата, залегнали в
основните конвенции на МОТ“ заяви генералният секретар на МКП Шаран Бъроу. „В
резултат от Глобалния договор на работниците мигранти може да бъде отказван достъп
до важни обществени услуги, както и до механизми за прилагане на трудовото
законодателство. Договорът не покрива многостранните ангажименти, които
правителствата са задължени да спазват съгласно международното право, и е трудно да
се приеме, че общото събрание на ООН през декември би приело това. Политиката се
ръководи от надигащите се крайни расистки елементи в основната политика, а не от
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хуманитарно приличие, от стабилни трудова и индустриална политика и от
признаването на факта, че мигрантският труд е жизненоважен за изграждането на
повечето от най-успешните световни икономики. Благодарим на правителствата, които
се противопоставиха на състезанието към дъното по време на тези преговори и
настояха за подход, основан на правата. За синдикалното движение мигрантите и
бежанците са добре дошли на нашите работни места, в нашите общности и в социалния
и културния живот. Ние ще продължим да синдикализираме и да се борим за техните
права, дори ако правителствата продължават да поощряват популистите и
ксенофобиите“, заяви още Бъроу.
Генералният секретар на ЕКП Лука Висентини заяви, че европейските синдикати ще
окажат натиск върху Европейския съюз да подобри Глобалния договор и да гарантира,
че чрез него ще се осигури достоен труд, равно третиране и спазване на правата на
всички мигранти, независимо от техния статут“.
Позицията на световните синдикати за Глобалния договор за миграцията е достъпна на
английски език ТУК.
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
30 АПРИЛ 2018 Г.: ИЗКАЗВАНЕ НА КОМИСАР МАРИАН ТЕЙСЕН ПО ПОВОД
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА
„Всяка година на 1 май хората от цял свят празнуват Международния ден на труда...
Това, което започна като годишно стачно движение, се превърна в празник, отбелязващ
социалните постижения на работниците.
Първото социално постижение беше ограничаването на работения ден до 8 часа.
Оттогава последваха още много други. Но Денят на труда не е само за отпразнуване на
постиженията. Той също така напомня, че добре функциониращата социална пазарна
икономика не е даденост и правилата трябва да бъдат актуализирани в светлината на
непрекъснато променящите се технологии, които въздействат върху нашите икономики
и общества.
Именно това целихме и постигнахме по време на този мандат на Комисията:
поставянето на европейското социално измерение като най-важна точка на дневния ред.
През ноември 2017 г. в Гьотеборг се проведе първата Социална среща на върха от 20
години насам. Там Европейският парламент, държавите членки и Европейската
комисия обявиха Европейския стълб на социалните права, включващ 20 принципа и
права, които подкрепят възможностите на хората да имат достъп до обучение,
образование и учене през целия живот; до добри работни условия и до ефективни
социални системи.
Сега е времето да се уверите, че тези принципи и права стават реалност. На равнище
ЕС вече сме задали няколко инициативи в тази връзка. С нашата Европейска програма
за умения искаме да сме сигурни, че хората ще са готови за днешните и за бъдещите
работни места. Имаме предложения да направим условията на труд по-предсказуеми и
прозрачни, за да се гарантира, че всички работници и самостоятелно заети лица имат
достъп до адекватна социална защита, но и да създадем справедливи и приложими
правила за мобилните работници.
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Постигането на Стълба и неговите принципи е съвместно усилие. Нуждаем се от
всички на борда: нашите държави членки, Европейският парламент, социалните
партньори и не на последно място гражданското общество. Очаквам с нетърпение да
работим с всички тях, за да се уверим, че през следващите години ще се открои, че
икономическият и социален напредък се подсилват взаимно и че имаме причина да
отпразнуваме Деня на международния труд“.
13 ЮЛИ 2018 Г. КОМИСИЯТА ПУБЛИКУВА НОВОТО ИЗДАНИЕ НА СВОЯ
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ В
ЕВРОПА (EMPLOYMENT AND SOCIAL DEVELOPMENTS IN EUROPE (ESDE))26
Тазгодишното издание потвърждава текущите положителни тенденции на пазара на
труда, както и подобряващата се социална картина. Броят на заетите лица достигна
нови рекордни нива- почти 238 милиона лица са в заетост, като през 2017 г. заетите са
с над три и половина милиона лица повече, отколкото през 2016 г.
Въпреки това макар и броят на отработените часове на един зает да е нараснал през
последните години, то те все още са под нивата от 2008 г. Същевременно се наблюдава
нарастване в разполагаемите доходи и по-ниски нива на бедност. Тежките материални
лишения са намалели до най-ниското ниво досега, като в сравнение с 2012 г. са
засегнати 16,1 милиона по-малко хора.
Проследявайки въздействието на технологичното развитие, то може да се каже, че
съществува несигурност относно бъдещите ефекти от автоматизацията и
дигитализацията. Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата
мобилност Marianne Thyssen заявява: „Европейската икономика расте по-бързо и поравномерно, отколкото преди. Това благоприятства заетостта, подпомага доходите на
домакинствата и подобрява социалните условия. Технологичните промени имат
потенциала да стимулират растежа и работните места, но само ако оформяме тази
промяна. Европейският стълб на социалните права предоставя компас, за да могат
всички да бъдат готови за тази трансформация. Нашите предложения превръщат стълба
в практика, като предоставят на хората в Европа по-добро образование и умения през
целия им живот и като гарантират, че всички работници са обхванати от основните
права в бързо променящия се трудов свят…“.
Тазгодишното издание на доклада има за цел да анализира възможностите и рисковете,
свързани с технологичните иновации, демографските промени и глобализацията.
Прегледът показва какво трябва да се случи, така че всеки да може да се възползва от
текущите развития.
26

Годишният преглед на заетостта и социалното развитие в Европа предоставя
актуален икономически анализ на заетостта и на социалните тенденции в Европа. В
светлината на тези тенденции, в прегледа се посочват потенциалните
предизвикателства и съответните потенциални политически решения. Това е основният
доклад, използван от Европейската комисия, за анализиране на доказателства и за
преглед на тенденции и предстоящи предизвикателства на пазарите на труда.
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Докладът е достъпен на английски език ТУК.
20 ЮЛИ 2018 Г.: КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА 1.2 МЛН. ЕВРО ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА
(ЕФПГ) ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЪКРАТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В
НИДЕРЛАНДИЯ
Европейската комисия предложи да предостави на Холандия 1.2 милиона евро от
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), за да помогне на
450 уволнени работници в сектора на финансовите услуги да намерят нови работни
места. Съкращенията са в регионите Friesland, Drenthe и Overijssel, в които се
наблюдават по-високи нива на безработица спрямо средните стойности за страната.
Загубените работни места са вследствие от икономическата и финансова криза, която
сериозно засегна банковия сектор в Холандия.
Европейският комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата
мобилност Marianne Thyssen коментира: „Преходът към нови работни места може да
бъде труден и работещите в сектора на финансовите услуги в тези региони на Холандия
бяха тежко засегнати. Доволна съм, че Европейският фонд за приспособяване към
глобализацията може да се намеси, за да им помогне да адаптират техните умения, да
намерят нови възможности и да се улесни прехода им към нови работни места и подобро бъдеще. Това е конкретен израз на европейската солидарност“.
След уволнението на 1324 работници в 20 банки в засегнатите региони, Нидерландия
поиска помощ за най-необлагодетелстваните сред тях от Фонда за приспособяване към
глобализацията. Това е първият път, когато се предлага мобилизиране на ЕФПГ в
подкрепа на съкратени работници от сектора на финансовите услуги. Бенефициентите
на помощта са работниците, а не банките.
Съфинансираните мерки ще помогнат на освободените работници да намерят нови
работни места, като им предоставят помощ за търсене на работа, за обучение и
развиване на предприемачество.
Мерките включват и създаването на фонд за мобилност, който предлага временни
работни места за търсещите работа. Тази мярка ще съдейства за придобиване на трудов
опит и ще позволи преквалификация на работниците, за да се подобрят техните
възможности пред новите работодатели.
Общата прогнозна стойност на пакета е около 2 милиона евро, от които Фондът за
приспособяване към глобализацията ще предостави 1.2 милиона евро. Предложението
сега е спуснато за одобрение от Европейския парламент и от Съвета на министрите на
Европейския съюз.
ПРЕПРАТТКИ КЪМ ИЗСЛЕДВАНИЯ И СТАТИИ
1. Кратко политическо комюнике на Института на ЕКП, разглеждащо ефективността на
политиките, прилагани в ЕС и целящи отхвърляне на институциите на пазара на труда в
името на конкурентоспособността. Разглеждат се доказателства, подкрепящи
положителната
връзка
между
дерегулацията
и
децентрализацията,
и
производителността.
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Публикацията също така изследва отрицателните последици от дерегулацията, особено
по отношение на преразпределението на властта сред социалните участници,
качеството на труда и неравенството в заплащането и доходите, което поставя под
съмнение привлекателността на тези политики като инструменти за постигане на
интелигентен, включващ и устойчив растеж с „повече и по-добри работни места“ на
пазара на труда. Разглеждани са още политическите заключения, според които
подобряването на фирмената производителност следва да премине през фокусиране на
организациите върху повишаването на човешкия капитал на служителите,
преструктуриране дизайна на работното място към все по-ориентирана към екипната
работа организация на труда и стимулиране на служителите чрез основано на груповата
работа и на представянето система на заплащане.
Цялата публикация е достъпна на английски език ТУК.
2. ЕС през 2017 г. Общ доклад за дейността на Европейския съюз
В доклада са представени новите стимули за работни места, растеж и инвестиции,
представен е цифровия единен пазар, разгледани са енергийния и паричния съюз и още
много теми, които биха били от интерес за всеки, имащ досег с европейската политика.
Докладът е достъпен на български език ТУК.
3. Публикация „Бащинство и отпускът по бащинство в ЕС- Оценка на действащата
рамка“. Публикацията съдържа общ преглед на действащите разпоредби за отпуск по
бащинство в държавите от ЕС и разглежда тези разпоредби спрямо предложените
промени в рамките на Европейския стълб на социалните права и предложението за
Директива относно равновесието между професионалния и личния живот за родителите
и лицата, полагащи грижи.
Публикацията е достъпна на английски език ТУК.
4. Статия относно предвижданите промени в международно признанатата
статистическа рамка за дефиниране на заетостта- статията е достъпна на английски
език ТУК.
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