
CCMI/124 – EESC-2014-00217-00-00-AS-TRA (FR/EN) 1/12 

BG
Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË 

Тел. +32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu 

 
Европейски икономически и социален комитет 

 
 

CCMI/124 
Рамка за качество на ЕС за 
предвиждане на промените 

и преструктуриране 
 
 

Брюксел, 10 юли 2014 г. 
 
 
 
 

СТАНОВИЩЕ 
на 

Европейския икономически и социален комитет 
относно 

„Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ 
COM(2013) 882 final 

_____________ 
 

Докладчик: г-н van Iersel 
Съдокладчик: г-н Student 

_____________  
  
 

 



 

CCMI/124 – EESC-2014-00217-00-00-AS-TRA (FR/EN) 2/12 

На 9 декември 2013 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ 
COM(2013) 882 final. 

 
Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI), на която беше възложено да 
подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 11 юни 2014 г. 
 
На 500-ата си пленарна сесия, проведена на 9 и 10 юли 2014 г. (заседание от 10 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 77 гласа „за“ 
и 2 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 

1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Преструктурирането е постоянен процес, подчинен на множество фактори, които 

ежедневно въздействат върху предприятията. Глобалната икономика за пореден път 
преминава през редица дълбоки и мощни технологични сътресения, които все повече се 
ускоряват. 

 
1.2 Според ЕИСК предприятията са в центъра на процеса на преструктуриране, 

приспособяване или предвиждане, което изисква участието на работниците и 
служителите и техните представители чрез работническите съвети и/или синдикатите. 
Това е аспект на корпоративната социална отговорност, който ЕИСК категорично 
подкрепя. В много случаи и особено при по-големите проекти за преструктуриране 
често участват по-широк кръг заинтересовани страни, включително публични органи и 
образователни институции. 

 
1.3 Договорените консултации с представители на работниците на национално равнище и 

на равнище европейско предприятие трябва да бъдат надлежно зачитани и да се 
съсредоточават върху постигането на осезаеми резултати при бързо променящите се 
обстоятелства. Ако дейностите по преструктуриране и предвиждане се извършват от 
комитетите за секторен социален диалог, те могат да стимулират намирането на 
прагматични решения въз основа на глобални факти, данни и тенденции. 

 



 

CCMI/124 – EESC-2014-00217-00-00-AS-TRA (FR/EN) 3/12 

1.4 Ангажиментът на равнище ЕС трябва да започне от доброто разбиране на голямото 
разнообразие на съществуващите подходи и обстоятелства. Рамката за качество на ЕС 
за предвиждане на промените и преструктуриране, както е предложена от Комисията, 
със сигурност би могла да е от полза1. 

 
1.5 Преструктурирането и предвиждането изискват наличието на разработени за всяка 

конкретна ситуация решения в предприятията и регионите, но тъй като съществуват 
много хоризонтални аспекти, би било добре ЕС да предлага стимули за по-широки 
партньорства с академични и научноизследователски институции, местни, регионални 
и национални органи и регионални институции за образование и обучение. Същото се 
отнася и за разпространяването на добри практики. В този смисъл много полезни могат 
да бъдат секторни съвети по заетостта и уменията. 

 
1.6 Глобалните технологични вериги и вериги за създаване на стойност означават, 

че предвиждането на промените е много сложен процес. Извършващата се в момента 
интелигентна и индивидуализирана специализация още веднъж подчертава 
необходимостта от специфични за всяко дружество подходи и решения. 

 
1.7 По-общо казано, на преден план би следвало да стоят бъдещи теми и тенденции, 

като например „екологизирането“ и ключовите (за ЕС) технологии. Тези теми и 
тенденции също трябва да бъдат обсъждани между социалните партньори и включвани 
в националните и регионалните програми за училищно образование и професионално 
обучение. 

 
1.8 Държавата, социалните партньори и предприятията трябва да поемат споделена 

отговорност към уязвимите групи, не на последно място към по-възрастното поколение 
и нискоквалифицираните хора посредством социални мерки, каквито вече са 
предприети в редица държави членки. 

 
Извършването на съвместни анализи и съвместно диагностициране води до 
специфични отговорности за всяка от заинтересованите страни. Това вече е обичайна 
практика в редица държави, която обаче засега е по-слабо развита в някои други 
държави членки. 

 
1.9 Европейската комисия може да подкрепи развитието на общ дух в целия Съюз, 

улеснявайки партньорствата между различните заинтересовани страни. Тя може да 
допринесе за установяване на подходящите условия чрез правилно използване на 
европейските фондове в специфични случаи. Комисията би трябвало да отрежда на 
разпоредбите относно социалния диалог на национално и отраслово равнище 
централно място като част от програмата на ЕС за преструктуриране и предвиждане. 

 
                                                      
1 

 Съобщение на Комисията „Рамка за качество на ЕС“, стр. 15 и сл. 
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1.10 ЕИСК изразява съгласие с въвеждането на рамка на ЕС за качеството на доброволна 
основа, както се предлага от Комисията. Той отбелязва обаче, че в бъдеще може би ще 
е желателно да е налице правно основание за конкретни рамкови условия относно 
участието на работниците, без намеса в националните правомощия. 

 
1.11 Заинтересованите страни и Комисията би следвало да продължат да извличат 

максимална полза от агенции на ЕС като Eurofound и Cedefop, използвайки надеждни 
актуални анализи и данни. В специфични случаи, когато е уместно, ЕИСК също може 
да участва в тези процеси. 

 

2. Преструктуриране и предвиждане: контекст и действия 
 

2.1 През юли 2012 г. ЕИСК прие свое становище като принос към обществената 
консултация на Комисията относно корпоративното преструктуриране и 
предвиждането на промените2. Много от забележките и препоръките в това становище 
са валидни в същата степен и за наскоро публикуваното съобщение относно „Рамка за 
качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“3. 

 
2.2 Преструктурирането е непрекъснат процес, който зависи от редица фактори, 

които оказват ежедневно въздействие върху предприятията. Динамиката на 
„съзидателното разрушение“ създава неочаквани възможности, но също така е ясно, 
че кризата и ниските темпове на растеж, нарастващата зависимост на ефективността на 
националната икономика от световните пазари и все по-сложните връзки между 
предприятията и техните доставчици и клиенти поставят под силен натиск много 
предприятия и техния персонал. Във всеки случай е от решаващо значение да се запази 
критична маса на промишлеността. 

 
2.3 Европейската икономика, в съзвучие с глобалните развития, се приспособява към 

новите технологични и иновативни вълни. Те ще оказват дълбоко въздействие върху 
начина, по който икономическите и социалните участници ще се организират, за да 
засилят устойчивостта и да гарантират приемственост. 

 

                                                      
2 

 CES1591-2012_ac_bg.doc, CCMI/102, бележки относно Зелената книга на Комисията „Преструктуриране и предвиждане 
на промените“, 2012 г. 

3 
 Съобщение на Комисията от 13 декември 2013 г. 
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2.4 Интернационализацията, разпокъсването на производствени вериги, размиването на 
границите между секторите, нарастващото значение на (хоризонталните) технологии, 
автоматизацията и роботизацията, а сега – цифровизацията, създаването на 
индивидуализирани подходи и решения и – най-вече – всеобщото мнение, че в съвсем 
обозримо бъдеще голям процент от предлаганите днес продукти и услуги ще бъдат 
заменени от широк спектър нови продукти и услуги, са добри примери за сегашната 
ситуация на непрекъснати индустриални промени4. 

 
2.5 Обновяването и адаптирането ежедневно поставят на изпитание съществуващите 

виждания и практики. От много, ако не и от всички хора, независимо от тяхното 
занятие и длъжност, постоянно се изискват не само технологични решения, но преди 
всичко творческо отношение. 

 
2.6 В редица свои становища относно конкретни сектори и процеси ЕИСК анализира 

текущите тенденции. Миналата година, в отговор на съобщението на Комисията 
относно промишлената политика, той прие становище с цялостна визия за политиките, 
които е желателно да бъдат разработени, и за основните акценти5. В тази обща цел 
редица области, които са тясно свързани, и със сигурност целта за съживяване на 
промишлеността — включват силно насърчаване на технологиите и иновациите, 
повишаване на уменията на всички равнища, а също и повишаване на осведомеността 
на промишлените предприятия за потенциала, който предлагат новите услуги. 

 
2.7 В становището си от 2012 г. Комитетът подчертава освен това, че един жизнеспособен 

бизнес сектор се нуждае едновременно от лидерство и от широка подкрепа от 
персонала на всички равнища на дружеството, както и от обществото като цяло. 
В много предприятия служителите участват успешно в процесите на промяна. 
Консенсусните подходи обикновено се увенчават с успех. 

 
2.8 Процесите на преструктуриране са разнообразни и сложни. Както се посочва в 

становището, освен разграничаването между преструктуриране и предвиждане, 
могат да бъдат установени значителни разлики между малките, средните и големите 
предприятия, между секторите (които са засегнати по различен начин от новите вълни 
на промени и технологии), между гъсто населените и другите региони, между степента 
на зрялост на икономическите условия в отделните страни, както и между 
националните култури. 

 

                                                      
4 

 Добра илюстрация на настоящите новаторски разработки е германският доклад "Umsetzungsempfehlungen für das 
Zukunftsprojekt Industrie 4.0" (Препоръки за прилагане на стратегическата инициатива INDUSTRIE 4.0), издаден през 
април 2013 г. от Съюза за научни изследвания (Forschungsunion) и Германската академия за технически науки с 
подкрепата на Федералното министерство на образованието и научните изследвания (4.0 се отнася за четвъртата 
индустриална революция). 

5 
 CES1094-2013_00_00_tra_ac_bg.doc, CCMI/108, бележки относно съобщението на Комисията за промишлената 

политика, 2013 г. 
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2.9 Допълнителна сложност произтича от големите промени на пазарите на труда, които са 
отчасти предизвикани от финансовата и икономическа криза и отчасти са последствие 
от новия индустриален цикъл. Съществуващите системи на колективно и социално 
партньорство трябва да бъдат съхранени и укрепени, когато това е необходимо и 
възможно. 

 
2.10 Предвид тези промени и широкия разнообразен спектър в Европа, Европейският 

икономически и социален комитет подчертава своето принципно убеждение, „че по 
дефиниция предприятието играе основна роля в стратегиите за приспособяване на 
единиците, опериращи на пазарите, поради което е в центъра на процесите по 
преструктуриране“6. 

 
2.11 Разбира се, предприятията трябва да се преструктурират, адаптират или да правят 

предвиждания за бъдещето в определена среда. Това означава, че в допълнение към 
техните вътрешни процедури и практики, роля играят и редица други заинтересовани 
страни. Как точно те правят това, зависи от вида на промените, пред които са 
изправени предприятията. Тези промени могат да представляват адаптиране на 
вътрешната организация или пък да са в отговор на променящите се пазарни условия, 
или и двете едновременно. 

 
2.12 Основната група заинтересовани лица са собствените служители на предприятието. 

При добре организираните процеси се гарантира участието на служителите и техните 
представители чрез работническия съвет и/или професионални съюзи. Оптимистично е, 
че в отговорите си на въпросника на Комисията7 преобладаващата част от 
интервюираните реагират по същия начин. ЕИСК се застъпва за изпълнен с доверие 
диалог — какъвто в някои страни съществува по закон — между ръководството и 
представителите на работниците и служителите, който да съпътства управлението на 
промяната и успешното предвиждане8. 

 
2.13 Тъй като дейността на предприятията зависи от широк спектър квалификации на 

техния персонал, придобиването на специфичните квалификации, изискващи се във все 
по-усъвършенстваните вериги за създаване на стойност, трябва да бъде гарантирано 
чрез програми за обучение през целия живот за всички. Това е в интерес както на 
предприятията, така и на техните работници и служители. 

 

                                                      
6 

 Становище на ЕИСК, CCMI/102, параграф 1. 
7 

 Обобщение на отговорите на допитването по Зелената книга (бележка под линия 1). 
8 

 Вж. становище на ЕИСК SOC/470, както и английското заглавие на становището (Employee involvement – „Участие на 
работниците“). 
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2.14 ЕИСК отбелязва, че съществува широко съгласие с неговата позиция, че образованието 
и обучението трябва да бъдат част от ежедневието в предприятията, въпреки че 
подходите, прилагани в (много) малките неспециализирани предприятия, се различават 
от тези, прилагани в по-големите предприятия. 

 
2.15 Успоредно с това трябва да се има предвид и коренно променящата се картина на 

пазарите на труда. Все по-голям дял от предимно млади хора се подготвят за 
широкоспектърни кариери в технически или други професии, така че да бъдат 
достатъчно гъвкави, за да сменят работата си сами – било то в рамките на същото 
(голямо) дружество или в други предприятия и сектори. Това зависи от два фактора: 
търсенето и предлагането на пазара на труда и индивидуалните уменията на 
конкретния човек. Докато добре образованите и квалифицирани служители могат да 
използват преструктурирането като шанс, по-ниско квалифицираните и по-възрастните 
работници и служители се нуждаят от специална подкрепа от държавата и 
предприятията. 

 
2.16 По време на кризата и в случай на големи проекти за преструктуриране, например 

проекти, отнасящи се за остарели регионални производствени мощности, всички 
заинтересовани страни са длъжни да поемат своите съответни отговорности – 
първо, като поставят ударението върху жизнеспособно икономическо планиране за 
бъдещето и, същевременно, като подобрят, доколкото е възможно, условията на труд в 
новата среда. 

 
2.17 Освен предприятията и професионалните съюзи, най-важните заинтересовани страни за 

посрещане на социалните последствия са регионалните и местните власти. 
При мащабни процеси на преструктуриране следва да се ангажират също така и 
националните правителства. Практическият опит показва обаче, че в повечето случаи 
от първостепенно значение е регионалният или местният контекст, както и ЕИСК заяви 
в своя отговор на Зелената книга. Има редица региони, които успешно са извършили 
дълбоки трансформации. Региони, които отлагат неизбежното преструктуриране, 
обикновено изпитват сериозни проблеми, също както и предприятията. Необходимо е 
да се изтъкват примерите на постигнат в национален и европейски мащаб успех. 

 
2.18 В становището си от 2012 г. ЕИСК посочва различни начини и средства за подготовка 

за предвиждане, като признава, че понастоящем е трудно да се прогнозират бъдещите 
развития. Експоненциалните прогнози досега обикновено са се оказвали погрешни. 
Въпреки това съвместните усилия на академичните среди и браншовите организации 
могат да бъдат от решаваща полза. Това е все по-често срещана практика в 
преработващата промишленост. В сектора на услугите това засега е по-трудно и (още) 
недостатъчно развито начинание. Необходими са проактивни действия както на бизнес 
сдруженията, така и на други публични и частни заинтересовани страни, за да бъдат 
МСП осведомявани за вероятните развития. 
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2.19 Парадоксът е, че пазарната динамика изисква предвиждане, но такова предвиждане се 
възпрепятства от едно до голяма степен непредвидимо бъдеще. Според ЕИСК този 
парадокс изисква създаването на оптимални условия, които да направят социално 
приемливи пренагласите към вероятните промени. Основната отговорност за 
формирането на бъдещето е на най-пряко засегнатите страни, които са ръководствата 
на предприятията и персоналът, представляван от работническите съвети/синдикатите. 
В по-широк контекст тази отговорност е на социалните партньори на различни 
равнища, на правителствата и поддържащите институции, като например академичните 
институти и учебните заведения, консултантските организации, държавните агенции, 
агенциите на ЕС, НПО, както и ЕИСК, наред с други организации, чрез своята 
Консултативна комисия по индустриални промени. 

 
2.20 Що се отнася до първоначалното навлизане или реинтеграцията на пазара на труда, 

съществуват по-конкретно две групи, които се нуждаят от специално внимание: 
младите хора и по-старото поколение, които се сблъскват със значителни трудности 
при адаптацията. Няма бързи решения за разрешаване на дълбоко вкоренените 
проблеми по отношение на постигането на съответствие между търсенето и 
предлагането. Адаптивността на икономиките е тясно свързана с техните настоящи 
модели и резултати, с разнообразието на икономическите структури и с различните 
култури на страните и регионите. Общо е мнението, че – както многократно е посочвал 
и ЕИСК – в основата на всяко решение за бъдещето стои образование, съответстващо 
на актуалните изисквания. То следва да бъде основата за достатъчно гъвкави умения, 
даващи възможност на младите хора да се подготвят за повече от една професия. 
През последните няколко години развитието на предприемачески дух се ползва с все 
по-голям приоритет в образователните програми. Бизнесът също трябва да играе роля в 
адаптирането на образованието и да инвестира в учене през целия живот. В редица 
страни представители на бизнеса участват активно в програмите за обучение. 

 
2.21 Както ЕИСК вече подробно е аргументирал, ЕС, в това число ЕИСК, несъмнено може 

да бъде от помощ в тези процеси. Комитетът изтъква: 
 

• подкрепата на европейски агенции като Cedefop, Eurofound и др. за 
разпространяването на данни и анализи; 

• подкрепата на Комисията, по-специално ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 
социално приобщаване“, в обсъждането на добри практики от цяла Европа в 
публикации, както и на тематично обвързани конференции, по-специално в рамките 
на социалния диалог, и в разпространяването на нейни собствени анализи и 
предложения за практики, изготвени от европейски учени и експерти; 

• целенасочени проекти по европейски фондове, Кохезионния фонд, Фонда за 
регионално развитие (ФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ). 

 
2.22 При преструктурирането и предвиждането европейският контекст е много желателен 

също и като база за развитие на общ дух и споделена отговорност в цяла Европа, за да 
се постигне сближаване между прилаганите успешни подходи, които понастоящем 
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силно се различават в отделните страни и съответно дават различни резултати. 
Общият и споделен опит може да допринесе за по-добри резултати за предприятията, 
работниците и регионите. 

 
2.23 Специфичен пример в това отношение може да бъде също и трудовата мобилност в 

Европа, която поражда загриженост, но може същевременно и да допринесе 
положително за запълване на съществуващите свободни работни места в 
промишлеността и за компенсиране на недостига на неквалифицирани и 
квалифицирани работници9. Следва да бъдат взети под внимание дългосрочните 
отрицателни отражения на миграцията за държавите, регионите и работниците. 
Изтичането на мозъци или миграцията на квалифицирани хора могат да бъдат вредни 
за бъдещото развитие. Нарастващата трудова мобилност изисква последователна 
европейска регионална и социална политика, за да се намалят нежеланите рискове. 

 
2.24 Европейските секторни съвети по въпросите на заетостта и уменията, европейският 

форум „Преструктуриране“ и обсерваториите, както и проучванията на Eurofound 
могат да бъдат много полезни за улесняване на обмена на добри практики в цяла 
Европа. 

 
3. Предложение за рамка за качество на ЕС 
 
3.1 ЕИСК смята, че предложенията в съобщението на ЕК10 трябва да изхождат от 

разбирането за голямото разнообразие на съществуващи обстоятелства и подходи, 
както и от предпоставките, посочени по-горе. Това е полезна насока за всички 
заинтересовани страни на нивата, на които всяка от тях носи отговорност, и следва да 
се използва съобразно всеки конкретен случай. Много е полезно такива схеми да се 
обсъждат на равнище ЕС, така че да се улесни процесът на обмен на гледни точки в 
целия Съюз. 

 
3.2 ЕИСК е съгласен с предложения, в които на преден план стои постоянното наблюдение 

на (често едва доловимите) промени и преходи, свързани с търсенето и предлагането на 
пазара на труда, и на желаните компетенции. Това вече е обичайна практика в много 
предприятия и е постоянно в центъра на вниманието на ръководството и персонала. 
В трансграничните предприятия и дружества тя трябва да бъде обсъдена съвместно от 
ръководството и европейските работнически съвети11. Настоящата практика обаче не е 
задоволителна. Необходимо е надлежно да се гарантират своевременни консултации с 
представителите на работниците при трансгранични преструктурирания. Трябва да се 
гарантира информирането на МСП и консултирането с тях. 

                                                      
9

 Вж. CCMI/079 № 1175-2011_ac_bg.doc. 
10

 Съобщение на ЕК „Рамка за качество на ЕС“, стр. 15 и сл. 
11

 (Директива 2001/23/ЕО). 
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3.3 Предвид стратегическото значение на настоящата динамика и на предстоящите 

промени в производствените системи, напр. чрез средствата на роботиката, 
цифровизацията, нанотехнологиите и триизмерния печат, съществуващите практики 
трябва да бъдат допълнително адаптирани и задълбочени, което е в интерес както на 
предприятията, така и на техния персонал. Същото може да се каже и за конкретните 
предложения за мерки, насочени към отделните работници и служители. 

 
3.4 Повечето предприятия прилагат свои специално разработени подходи, но има много 

хоризонтални аспекти, които са показателни за настоящата индустриална революция. 
Ето защо, както беше посочено по-горе, особено желателни са по-широки партньорства 
с представители на академичните среди, научноизследователските институти, 
политическите органи и регионалните институции за образование и обучение. Въпреки 
успешните практики на бизнес сдружения и мрежи от МСП в преструктурирането, 
МСП обикновено не са в състояние сами да организират комплексни подходи или 
форми за професионално обучение. На тези предприятия трябва да се даде възможност 
да се възползват от целеви национални и регионални механизми и от подкрепа отвън. 

 
3.5 ЕИСК отдава голямо значение на разпространението на добри практики. 

Редица региони в Европа успяват да организират тази подготовка за бъдещето 
изненадващо добре в полза на своето население и на устойчивостта на икономиката. 
ЕС, в това число ЕИСК, може да оказва по-голяма подкрепа в това отношение. 

 
3.6 Секторни съвети по заетостта и уменията на равнището на ЕС също могат да бъдат от 

голяма полза. Те могат да функционират и като платформи за срещи между пряко 
участващите заинтересовани страни. ЕИСК предвижда най-малко три задачи за тези 
съвети: информация за потребностите от образование, обмен на прогнози за бъдещи 
тенденции/предизвикателства и информация за причините, довели до необходимостта 
от преструктуриране. Всичко това би благоприятствало постоянния обмен на мнения и 
приближаването към най-високите постижения. Европейските агенции би трябвало 
също да се възползват от оперативните и прагматични заключения на тези съвети. 

 
3.7 Извършването на съвместни анализи и съвместно диагностициране води до 

специфични отговорности за всяка от заинтересованите страни, както се посочва 
подробно в глава 2. Това е непрекъснат процес, който вече е обичайна практика в 
редица държави членки, но понастоящем е по-слабо развит в някои други държави 
членки. Икономики, в които тези практики се прилагат добре, обикновено се справят 
по-успешно, отколкото тези, които изостават в това отношение. Както беше посочено, 
консенсусните решения се увенчават с успех. 

 
3.8 При преструктурирането ЕС може да спомогне за задоволителна координация между 

участващите заинтересовани страни, като стимулира ефективни процедури и процеси в 
предприятията посредством финансова помощ от фондовете на ЕС, когато това е 
приложимо. 



 

CCMI/124 – EESC-2014-00217-00-00-AS-TRA (FR/EN) 11/12 

 
3.9 Приложението правилно подчертава ролята на отделния служител. Когато са налице 

подходящите условия и механизми, отделният работник или служител сам избира 
най-подходящия за себе си подход. И тук също се предлага широк спектър от 
възможности за индивидуален избор – от подобряване на уменията на място до 
разширяване на компетентностите и дори до поемане в нова посока. Моделът 
„една професия за цял живот“ постепенно се заменя от гъвкави кариери в (големи) 
предприятия или в по-широк контекст. 

 
3.10 Всички заинтересовани страни следва надлежно да вземат предвид такива основни 

промени, като обръщат специално внимание на уязвимите групи. В различни държави 
членки социалните партньори и държавата в течение на годините са разработили 
целеви програми. ЕИСК посочва, наред с другото: 

 
• датския модел на пазар на труда, известен като съчетание на гъвкавост и сигурност. 

След първоначални проблеми и критики бе постигнат разумен баланс между 
разходите и резултатите от този модел, който съчетава либерален пазар на труда и 
социална държава12, включително – наред с другото – засилен надзор на пазара на 
труда, споразумения за поделяне на работата, механизми за ротация на работните 
места, инкубатори за иновации и система за професионално обучение; 

 
• германската система за дуално обучение, която включва участие на предприятията 

и проактивна политика на обучение и чиракуване; 
 

• програма като шведската ‘Knowledge Lift’, която имаше в миналото за цел 
повишаване на нивото на квалификация на нискоквалифицирани пълнолетни 
работници до средно ниво на квалификация и беше насочена към хора на възраст 
между 25 и 55 години. 

 
3.11 Има и други примери. Някои от тези системи са остарели, други продължават да 

функционират ефективно, онагледявайки как държавното участие и ангажираността на 
социалните партньори предоставят общи инструменти в отговор на днешната 
динамика. Трети обаче от известно време не действат. Комисията би следвало да 
окуражава националните социални партньори и органи във всички държави членки да 
намират прагматични и полезни инструменти, като систематично разпространява добри 
практики. 

 
3.12 ЕИСК силно приветства факта, че Комисията – в духа на застъпваните от ЕИСК 

позиции, изразени в много негови становища, а също и в отговора му на Зелената 

                                                      
12 

 Вж. Anticipating and Managing Restructuring (Предвиждане и преструктуриране на управлението) — Дания, 
Международен център за обучение към МОТ, декември 2009 г. 
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книга13 — е предвидила активна роля на националните и регионалните органи в 
процесите на предвиждане и преструктуриране, наравно с предприятията, работниците 
и служителите и със социалните партньори. Толкова необходимите сътрудничество и 
съвместна отговорност между тях често се подценяват. Акцентите, представени от 
Комисията, подчертават значението на тяхното участие14. 

 
3.13 Различните равнища на управление имат свои собствени отговорности. В повечето 

държави националните администрации имат отговорността за създаването на (правни) 
рамкови условия, докато регионалните власти могат да направят много за 
организирането на механизми и за изграждането на общ дух, както може да се заключи 
от многобройни конкретни случаи. Това означава, че качеството на националните и 
регионалните администрации често е решаващ фактор за успеха или неуспеха на такива 
операции. Те следва да участват в конкретни проучвания по въпросите на 
предвиждането и преструктурирането и на успешните практики. 

 
3.14 Европейската комисия играе водеща роля в организирането на дискусии на равнището 

на ЕС и в разпространяването на практиките. Тя може да подкрепи развитието на общ 
дух в целия Съюз. Комисията може да помогне за създаването на условия за оптимално 
използване на европейските фондове. Тя играе също така роля за насърчаването на 
социалния диалог относно предвиждането и преструктурирането, по-специално на 
секторно равнище. 

 
3.15 Събирането на данни относно действията по преструктуриране — включително 

тяхното икономическо и социално въздействие — следва да бъде облекчено и да води 
до анализи. Необходимо е трайно да се гарантира координацията между агенции като 
Eurofound и Cedefop, Комисията и заинтересованите страни. 

 

Брюксел, 10 юли 2014 г. 
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13 

 Вж. бележка под линия 1. 
14 

 Вж. страница 19. 


