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Увод
От началото на европейската интеграция, европейските социални
партньори заемат важна роля в областта на социалната политика.
Европейската комисия се консултира с тях преди да направи законодателни
предложения по социални въпроси. В резултат, европейските социални
партньори в редица случаи влияят на формирането на европейското
законодателството в областта на социалната политика и са допринесли
значително за определянето на европейските социални стандарти. Вече
съществуват добре развити тристранни и двустранни структури, чиято работа
дава осезаеми резултати, в това число и редица споразумения, прилагани чрез
законодателството на ЕС.
В редица документи на ЕИО, ЕО и ЕС са разгледани принципите на
социалния диалог на европейско и национално равнище.Така различни аспекти
на социлания диалог присъстват в член 46 от Договора на Европейската
общност за въглища и стомана (първообраз на ЕС) от 1951 г., в Римския
договор (чл.118) за ЕИО..
Европейският социален диалог в институционалната си форма се
развива повече от 35 години, като началото е положено на европейска среща
на високо равнище през 1985 година, по инициатива на тогавашния
председател на Европейската комисия Жак Делор. През 1986 в член 118 В на
Единния европейски акт са разгледани Договорни отношения на Европейския
социален диалог. В приложение към Договора от Маастрихт, 1991 (наречен
Договор за Европейския съюз) е включено и Споразумение за социалната
политика (Социалния протокол), в което се предвижда и началото на
европейските процедури на социален диалог и европейските рамкови
споразумения.
По-късно въпросите на социалния диалог са доразвити в поправките към
Договора за ЕС от Амстердам, 1997 (член 137-139), потвърдени при
преразглеждане на същия договор в Ница, 2000 год. В новия Договор за ЕС от
Лисабон от 2009 год., (който вече се нарича Договор за функциониране на
Европейския съюз) въпросите на соцалния диалог са доразвити в член 152-155.
Основно значение има текстът от член 152 ,в който се посочва че ЕС като цяло,
а не само Европейската комисия се анажира да насърчава социалния диалог.
Социалният диалог е и механизъм за реализацията на европейския
социален модел, съчетавайки икономическите постижения и социалната
сигурност и осигурявайки възможности за реализация на индивидуалните и
колективните права.
В процеса на развитие на Европейския социален диалог могат да се
разграничат няколко етапа:
Първи етап: трипартитно партньорство с участието на Евопейската
комисия: До 1985 година(т.е., до приемането на Единния Европейски акт) се

провеждат само предимно формални и неформални консултации, на
Европейската комисия със социалните партньори-поотделно или заедно. Не се
развива бипартитния модел-т.е.-на консултации между европейските
работодателски организации и Европейската конфедерация на профсъюзите,
както и между браншовите организации на работодателите и европейските
секторни синдикални федерации.
Втори етап :начало на двупартитно партньорство. От 1985 до 1990
година започва процес на бипартитен диалог и начало на подготовка на
съвместни становища между работодателите и синдикатите на равнище ЕС.
Започва и процес на консултации между европейските социални партньори на
секторно равнище в отделни сектори.
През 1991 европейските социални партньори се споразумяват, че
Европейският социален диалог и социалният диалог на национално равнище
трябва да залегнат като прнципи в основните договори на ЕС.От 1991 до 2001
год., след приемането на Договора за Европейския съюз от Маастрихт и
ревизията на Договора за Европейската общност започва по-активен диалог,
като се подготвят и съвместни споразумения между социалните партньори,
които се предлагат на Съвета на ЕС за преработката им в законодателни
актове- рагламенти , директиви и др., на основа на залегналите в договорите
на ЕС клаузи.
Трети етап-начало на институционализацията на секторния социален
диалог. През 1998 година по решение на ЕК започва институционализацията на
секторния социален диалог на европейско равнище чрез създаване на
европейски секторни комитети, в които са представени секторни
работодателски организации на европейско равнище и европейските секторни
федерации на синдикатите. Освен това, през този период се развиват активно
и тристранните консултации-между Европейската комисия, европейските
работодателски организации и Европейската конфедерация на профсъюзите.
През 1999 година започват и консултации по макроикономическа политика
между партньорите.
От 2002 до 2009 започва и етап на поемане на по-голяма отговорност на
социалните партньори и подготовка на рамкови споразумения, които са
автономни.Т.е., част от споразуменията не се трансформират в директиви или
други законодателни актове на ЕС, а остават да действат като автономни
споразумения, които доброволно се прилагат от подписалите ги страни и
националните работодателски и синдикални организации, както и от
правителствата на държавите –членки.
От 2002 година до сега
все повече се развива диалогът
чрез
двустранни консултации и споразумения –по сектори, многосекторно (с
участието на партньори от няколко сектора) и междусекторно, като приетите
споразумения могат да се се предлагат на европейските институции за
преработването им в законодателни актове или да се оставят като автономни.

Четвърти етап: легитимиране засилена роля на Европейския социален
диалог.След 2010 промените в Договора от Лисабон се засилва „де юре”
ролята на Европейския социален диалог, но последиците от кризата започнала
през 2008-2009 година го забавят.
Европейската комисия, която започва работа през 2015 година, показва
желания за ново начало на социалния диалог, за което се провежда и
конференция на високо равнище.
Най-новото развитие на ЕС от 2019 година не променя общото
европейско виждане за развитие на социалния диалог, т.е.- продължаване на
неговото насърмаване, започнало с идеите на предишния състав на
Европейската комисия от 2015 година. В момента обаче той е изправен пред
редица предизвикателства, като актуалната здравна
криза в следствие
пандемията и принудителните карантини в повечето страни-членки на ЕС,
зараждащата се икономическа криза и рецесия –в следствие карантината и
редица други причини, центробежните процеси и стремежи към
ренационализация на някои решения в редица държави –членки, както и
обратно- опитът да се търси максимална подкрепа от ЕС и трудното постигане
на споразумение за общия бюджет.Не без значение са и продължаващите
външни предизвикателства –конкуренцията, излизането на Обединеното
кралство от ЕС на 31 януари 2020 г., затихналата , но не и приключила вълна
на бежанци и неформални икономически имигранти и др.
В този контекст Европейският социален диалог трябва да се фокусира
върху редица нови измерения на икономическата и социална политика, като
например: преодоляване на последиците от рецесията, безработицата,
западането на някои сектори(туризъм, хотелиерство, кетъринг, транспорт),
намаляването на потреблението и прекъсване на веригите на доставки в някои
индустрии (лека промишленост, металургия, автомобилостроене и др.) Други
аспекти са промените в пазара на труда, нарастващата безработица,
промените в работните места и условията на труд при продължителни
карантини. Важно значение имат последиците от дигитализацията :работа от в
къщи и от разстояние; условията на работа; атипичната заетост, в т. ч. и
работата чрез он-лайн платфори; съвместяването на трудов и личен живот.
Освен това важни са и безопасността на традиционните работните места при
пандемия, формирането на заплатите и социалните придобивки,
предизвикателствата
към
осигурителните
системи
и
общественото
благосъстояние и др.

І. Eвропейският двустранен /бипартитен междусекторен социален диалог
и приложението му в България
1. Общ преглед на социалния диалог
Европейският комитет за социален диалог (междусекторен) е създаден
през 1992 год. и основният орган за междусекторен автономен социален диалог
на европейско равнище. Той се състои от представители на европейските
работодателски организации и европейските синдикати.Основните участници в
него са :
-Конфедерация на европейския бизнес(BUSINESEUROPE);
-Европейски център на работодателите
,предоставящи обществени услуги(CEEP);

и

предприятията

- Обединението на малки и средни предприятия(SME United);
- Eвропейска конфедерация на профсъюзите –ЕКП (ETUC);
-Съвет на европейския персонал на професионалистите и
мениджърите (EUROCADRES),участва като част от делегацията на ЕКП;
-Европейска конфедерация на изпълнителните директори и
мениджърския персонал(CEC), участва като част от делегацията на ЕКП.
Освен това в заседанията участват и представителите на европейските
секторни комитети за социален диалог от страна на работодателите и
синдикатите.
Основни резултати и документи:
Европейският комитет за междусекторен социален диалог е обсъдил и
приел няколко основни споразумения ,които са адресирани към Съвега на ЕС и
са приели задължителен характер, след доразвиването им и премането им от
Съвета на ЕС, по-късно някои от тях-и от Европейския параламент като
директиви.Те са
- Рамково споразумение за родителски отпуск -1995 г.
То дава на всички работници и служители индивидуално, непрехвърлимо
право на родителски отпуск най-малко три месеца, докато детето достигне
определена възраст от осем години (която се определя на национално ниво).
Споразумението дава право на работниците и служителите и да отсъстват от
работа при спешни семейни причини. То е приело юридически статус с
Директива 96/34/ЕО от 3 юни 1996, която държавите-членки трябва да
транспонират до юни 1998 г.(или към момента на присъединяване на държава –
членка, за тези ,които се присъединяват по-късно).

- Рамково споразумение за непълно работно време-1997 гТо установява принципа, че работещите на непълно работно време не
трябва да бъдат третирани по-неблагоприятно, отколкото работещите на
пълно работно време.Това споразумение е узаконено с Директива 97/81/ЕО от
15 декември 1997 г., която трябва да бъде транспонирана в националното
ниво до януари 2000 г. (или към момента на присъединяване за държавитечленки, които се присъединяват към ЕС по-късно).
-Рамково споразумение за срочна работа-1999 г
В него се залага принципът, че работниците на срочни договори не
трябва да се третират по-неблагоприятно, отколкото съпоставими работници
на безсрочни трудови договори, Споразумението е узаконено с Директива
1999/70/EC от 28 юни 1999 г., която държавите-членки трябвада транспонират
до юли 2001 г. (или към момента на присъединяване на държава –членка, за
тези, които се присъединяват по-късно).
-Ревизирано рамково споразумение за родителски отпуск -2009 г.
На 18 юни 2009 г., социалните партньори подписват ревизирана версия
на Споразумението за родителския отпуск от 1995. Промените включват
увеличаване на правото на минимален родителски отпуск от три до четири
месеца, като поне един месец е непрехвърлим между родителите.
Споразумението е въведено с Директива 2010/18/EС от 8 март 2010, която
държавите-членки трябва да транспонират до март 2012 г.1 (или към момента
на присъединяване на държава –членка, за тези ,които се присъединяват покъсно).
Посочените четири споразумения са намерили своето отражение като
решения на Съвета на ЕС и Европейския парламент за превърщането им в
директиви ,т.е. ,те са станали задължителни документи за всички страни –
членки на ЕС.
Освен това, приети са и няколко автономни споразумения, както следва:

-Рамково споразумение за работа от разстояние-2002 г

1

През 2019 год. е приета нова Директива (ЕС) 2019/1158 относно равновесието на професионалния и личния живот
на родителите и лицата ,полагащи грижи .За съжаление тя е приета без предварително споразумение, поради факта
,че не е постигнато съгласие между социалните партньори.;;;

То предвижда, че дистанционните работници трябва да имат същите
права в областта на заетостта, както и другите работници и установява
гаранции в такива области, като достъп, разходи, здраве и безопасност,
работно време и колективни права. Членовете на междуотрасловите социални
партньори трябва да въведат Споразумението до юли 2005 г;
-Рамково споразумение за стреса на работното място-2004 г.
То цели да се увеличи информираността и разбирането и да осигури на
работодателите и работниците рамка, ориентирана към действия
"за
идентифициране на и предотвратяване или управление на проблемите”.
Националните организации-членове на европейските социални партньори
трябва да въведат Споразумението до октомври 2007 г.
-Рамково споразумение за тормоза и насилието на работното място
2007;
То насърчава повишаване на осведомеността и обучение, изисква
компаниите да имат ясни становища и процедури и предвижда предприемането
на подходящи действия срещу извършителите и предоставяне на подкрепа на
жертвите. Датата за въвеждане на Споразумението от националните членове е
април 2010 г.
-Рамково споразумение за включващите трудови пазари-2010 г.;
То цели да подпомогне хората, които изпитват затруднения при влизане,
връщане или интегриране в пазара на труда, или са в риск да загубят работата
си. Споразумението очертава мерки в такива области, като образование и
обучение, назначаване и въвеждане в длъжността, индивидуално развитие на
компетентностите, географска мобилност и мобилност по отношение на
работното място, насърчаване на многообразието на работната сила,
повишаване на осведомеността, разпространение на информация и планове за
действие. Споразумението трябва да бъде въведено до март 2013 г.
Предвижда се националните социални партньори
трябва да докладват
ежегодно за дейностите си, а през 2014 трябва да бъде изготвен окончателен
доклад
-Рамково споразумение за активно стареене и междугенерационен
подход-2017 г.;
С него се цели установяване на трудов климат, при който
работодателите, работниците и техните представители разбират по-добре
предизвикателствата и възможностите на демографските промени. Предвиждат
се различни мерки на социалните партньори в областта на : идентифициране
на демографските аспекти на заетостта в предриятията; подобряване на
квалификацията и уменията съобразно възрастта и пола; подобряване
условията на труд и безопасността и здравето при работа на основа на
демографските измерения; активни политики за иновации и дигитализация на

работните места; осигуряване на организация на труда, която поддържа
здравословна и продуктивна работна среда; поддържане на адекватни и
конструктивни междугенерационни взаимоотношения и др. Споразумението
предвижда годишни прегледи на изпълненито през първите три години, а през
четвъртата се очаква доклад за приложението.
-Рамково споразумение на Европейските социални партньори за
дигитализацията -2020 г.
С него се цели както подобряване на разбирането от работодателите,
наемните работници
и техните представители на последиците от
дигитализацията, така и създаване на насоки за насърчаване и подкрепа на
партньорите в предприятията и секторите на национално равнище за
посрещане на предизвикателствата от този процес. В споразумението се
обръща внимание на различни аспекти на дейността на преприятията, които
могат да бъдат повлияни от дигитализацията, като организация на труда,
съдържание на труда и необходими умения, условия на труд, взаимотношени я
на работните места. Обръща се внимание , че социалните партньори трябва да
отчитат: потребността от подобряване на дигиталните умения за запазване на
работните места; моделите на „свързване” и „ изключване” и аспектите на
работното време и баланс на личен и трудов живот; използването на изкуствен
интелект и гаранциии за запазване на човешкия контрол и хуманизацията на
труда; защитата на личните данни и др.Предвижда се споразумението да бъде
приложено в рамките на три години от подписването му.
Други съществени документи са :
-Рамка за действие за развитие на компетенциите и квалификации
през целия живот, подписана на 14 март 2002 г., която идентифицира четири
приоритета за действие:
-

Идентифициране и прогнозиране на потребностите от компетенции и
квалификации;

-

Признаване и валидиране на компетенциите и квалификациите;

-

Информация, подкрепа и ориентиране; и

-

Мобилизация на ресурсите.

Тези приоритети трябва да се въведат на национално ниво чрез диалог и
партньорство в четиригодишен период от време.
-Рамка за действие за равенството на половете, приета на 25 март 2005
г., която идентифицира предизвикателствата в тази област и поставя четирите
приоритета за действие на националните социални партньори:
-

Адресиране на „джендър” ролите;

-

Насърчаването на участието на жените в процеса на вземане на
решения;

-

Подпомагане на баланса между професионалния и личния живот; и

-

Преодоляване на разликата в заплащането на мъжете и жените.

Въвеждането на рамката трябва да стане в рамките на пет годишен
период.
-Рамка за действия за младежката заетост-2013 г.
Преговорите за тази рамка продължават седем месеца, от септември
2012 г. до април 2013 г. Рамката за действия по младежката заетост предлага
европейска насоки за действия на социалните партньори на европейско и
национално ниво. Тя включва основен текст, който е договорен на европейско
ниво, определяне на основните приоритети, които са инспирирани от добрите
практики, включени в приложение. Цели да улесни прехода на младите хора на
пазара на труда, като се вземат предвид очакванията им и нуждите на пазара
на труда. Тя съдържа четири приоритета:
- обучение;
- преходи от учене към работа;
- заетост ;
- предприемачество
В рамките на тези четири приоритета в рамката са предложени
краткосрочни и дългосрочни действия и препоръки, както и насоки за
въвеждането й на национално ниво и последващите действия.
Освен това Европейският комитет за междусекторен социален диалог е
приел и редица декларации и други документи, сред които най-важните са :
-Декларация за ново начело на социалния диалог -2016 г.;
-Позиция на Европейските социлани партньори за дигитализацията 2016 г.;
-Декларация за използване на потенциала на „зелената икономика”
за създаване на работни места-2017 г.;
-Позиция на Европейските социални партньори
протокол за справедливи работни места и растеж-2017 г.;

за

социален

-Позиция-Европейско партньорство за интеграция-2017 г.;
-Позиция на социалните партньори –ЕКП, Бизнесюроп, Европейски
център на предприятията за обществени услуги, Обединение на МСП за
опасността от КОВИД 19-2020 г.

2 Някои аспекти на .приложението на
междусекторен автономен социален диалог

резултатите

от

европейския

От началото на новото хилядолетие, социалните партньори вече заемат
много по-активна и независима позиция и целят да насърчат автономните
рамкови споразумения , които могат да се сключват съгласно член 154 и 155 от
Договора за функциониране на ЕС.Започват да се обсъждат и текстове от
новата генерация , в т.ч. съвместни доклади, препоръки, становища за добри
практики и др., които не винаги са адресирани до европейските институции, с
цел да се осигури прилагането. Автономните споразумения и други нови
документи често се определят като „меки” форми на регулиране, тъй като те не
са част от „твърдото” европейско законодателство. Те също са индикация за
ръста на автономията на социалните партньори, тъй като тяхното прилагане
зависи изцяло от самите социални партньори.
Автономията на тези споразумения се отнася до саморегулирането,
възможността на европейските социални партньори да управляват действията
на своите членове, чрез колективна система на правила, без намеса на външни
институции, над които партньорите не могат да упражняват контрол. В случаите
на приложение на споразуменията чрез директиви тези външни органи се
основават на документи, приети от Европейските институции, главно
Европейския парламент и Съвета на ЕС.
Не може да се счита, че автономните споразумения са спомогнали за
автономията на социалните партньори, тъй като приложението им отново
зависи от европейските институции и националните правителства.
През 2006 е осъществена съвместна оценка на приложението на
Споразумението за работа от разстояние,
от социалните партньори и
Европейската комисия, за се прецени съществено какви различия има в
приложението между 25 страни –членки (приагането в България , Румъния и
Хърватска още не е започнало). Разнообразието което е констатирано насочва
и към различни комбинации, според съответните роли на отделните частни
субекти-социалните партньори и публичните институции.
Различните модели на приложение включват: промени в националните
законодатества в т.ч. промени в кодексите на труда (Чехия, Унгария, Полша)2;
междусекторни колективни споразумения, които се разпростират и стават
задължителни (Белгия, Франция); секторни КТД (Дания);съвместни насоки,
ориентирани към начало на секторни
преговори и преговори на ниво
предприятие (Финландия, Испания); въвеждане на модели за колективни
преговори на ниво компания (Германия – за някои сектори); прилагане на
съвместни насоки и кодекси за добри практики (Швеция, Обединено кралствоОК).

2

България също прави промени в КТ през 2010 година, след тристранно споразумение през 2009 г.

Констатирани са допълнителни различия и разнообразие при моделите
на приложение при извършената оценка от социалните партньори през 2008
година относно Споразумението за стреса на работното място, както и в
отделния доклад за оценка от ЕК (2011) .Законодателството е отново основният
инструмент за прилагане в няколко страни-членки (Чехия, Унгария, Полша).
Използват се и междусекторни споразумения, но и в посока на разширяване с
други средства за приложение, например: колективни трудови договори, които
се разпростират (Белгия, Франция, Румъния); съвместни препоръки, съвместни
насоки за секторни преговори и за преговори на ниво компания (Финландия,
Испания); прилагане на съвместни насоки и кодекси за добри практики
(Швеция, ОК).
Докато в почти всички страни предпочитаният модел на прилагане е един
и същи и за двете споразумения (ЕК, 2011), факт е, че по време на този
преглед социалните партньори в четири страни – България, Естония, Литва,
Малта не са докладвали за прилагане нито на приетите споразумения от
Европейските социални партньори, нито
за съществени действия на
националните членове3.
Има серия от случаи, които се отнасят за новата фаза на Европейския
социален диалог на междусекторно и секторно равнище. Изследвано е
приложението
на Споразумението за работа от разстояние и на
Споразумението за стреса на работното място чрез национални споразумения,
на междусекторно равнище. Прилагането на споразуменията е изследвано в
четири страни (Белгия, Чехия, Дания и Обединено кралство) и два сектора
(банки и местно самоуправление) в тези четири страни. Поради ограничени
ресурси, изследването е концентрирано само на междусекторно равнище в
Чехия.
Секторите, в които се прилагат споразуменията за работа от разстояние
и за стреса на работното място, които са изследвани (банки и местно
самоуправление), са подбрани с цел да се осигури различен аспект на
собствеността и нивото на интернационализация. Фирмите в банковия сектор
са типично частни, и големите банки оперират в по няколко страни –членки на
ЕСи други европейски страни.. Организациите на местната администрация са
типично публични институции и тяхната активност по принцип се извършва в
рамките на националните граници.
Конкретно в Белгия и Чехия приложението на споразуменията дава
ефект на нивото на регулации сред различните сектори. Степента до която
националаното прилагане на Споразумението за работа от разстояние
предизвиква политики на ниво фирма, показва
различни измерения в
отделните страни.
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През 2011 год.в България вече има законодателни промени относно работата от разстояние ,но по отношение на
стреса на ралотното място няма такива ,нито има национално споразумение.

Чрез проведени интервюта със социалните партньори в няколко страни
за приложението на споразуменията са представени ясно няколко вида
политики на фирмено равнище в тези страни. Социалните партньори
официално декларират, че националните мерки за прилагане на
споразуменията са довели до по-конкретни фирмени политики в Дания и
Обединеното кралство (за работа от разстояние).
Ефективостта на приложението на национално ниво на Споразумението
за стреса на работното място е умерена. Аспектите на стреса на работното
място са най-общо обект на приоритетно регулиране в Белгия, Дания и
Обединеното кралство, според интервютата; изключение е Чехия, където
стресът на работното място не е регулиран до сега. В сектора на местната
адмистрация в Дания,
европейското споразумение е довело до ново
национално споразумение за стреса на работното място. Националното
прилагане на споразумението за стреса има недостатъчен ефест върху
регулациите. Също малко са специалните фирмени политики., породени от
това споразумение.
Междуотрасловите партньори са направили оценка на въвеждането и на
рамките за действие, посочени по-горе –за годишна база и след това след
крайния срок за въвеждане, като през 2006 г., 2007 и 2009 г. съответно са
подготвили окончателни доклади за въвеждането им в държавите-членки. И в
двата случая, те са направили извод, че рамките са изразили "ясно послание"
и са фокусирали действията на националните социални партньори в повечето
страни. Те са създали допълнителен тласък или са действали като инструмент
за промяна, подкрепена от предшестващите действия на социалните
партньори и са помогнали да бъдат предложени нови, конкретни действия.
Според оценките на социалните партньори рамките за действие са
допринесли за определяне на ясни насоки в развитието на европейско,
национално, секторно и фирмено нива. Оценките показват, че въздействието
на рамките е донякъде неравномерно в отделните сектори и страни (поспециално, регистрирани са трудностите при оценката на последващите
действия в някои от новите държави- членки).
През 2014 г. социалните партньори са подготвили
Наръчник по
равенството на половете, който да подпомогне работата на националните
социални партньори в тази толкова важна област.
Представителите на Европейските междусекторни социални партньори
и конкретно ЕКП изразяват позиция че социалният диалог е основен
инструмент за постигане на стратегически цели. Европейските социални
партньори са организирали проучвания на оценките на за Европейския
социален диалог.Голяма част от респондентите са посочили че диалогът
представлява средство за насърчаване на обща координация в ЕС и
постигане на политическо представителство нахората за техни ясектор.

Участието на някои национални социални партньро в секторния социален
диалог е въпреки това регистрирано като умерено

3. Европейският автономен междусекоторен
България

социален диалог-последици за

3.1.Начало:
В периода преди присъединяване на България към ЕС в
законодателството са транспонирани клаузите на всички европейски
междусекторни споразумения, които са възприети от европейските институции
и приети от Съвета на ЕС и Европейския парламент под формата на директиви,
а именно: Споразумението за родителски отпуск , Споразумението за непълен
работен ден и Споразумението за срочните трудови договори. По-късно е
транспорнирано и Ревизираното споразумение за родителски отпуск. До
колкото тези споразумения са станали част от законодателството, тяхното
приложение зависи от степента на спазване на закона от отделните
работодатели и работници.
Ролята на европейския социален диалог и европейските споразумения
започва да се оценява в България в периода 2009-2010, две-три години след
приемането на страната в ЕС, въпреки че някои от социалните партньори,
главно синдикатите, популяризират информация, осъществяват обучения и
формират мотивация у своите структури за участие в европейския социален
диалог още преди приемането на страната в ЕС.
През 2010 година КНСБ и БСК осъществяват анализ на Европейското
споразумение за работа от разстояние и на разпоредбите на МОТ за надомната
работа, в рамките на проекта „Сигурност чрез закона ,гъвкавост чрез
колективно трудово договаряне”, финансиран от ОП”Развитие на човешките
ресурси „ и осъществен в периода 2010-2015 година от КНСБ в партньорство с
БСК. На базата на този анализ са подготвени два проекта за споразумения –за
работата от разстояние и за надомната работа. На 24 ноември 2010 тези
проекти са обсъдени и подписани от национално представителните
работодателски и синдикални организации и от Министерството на труда и
социалната политика от името на правителството.
По-късно основните акценти на двете споразумения са обсъдени от
Народното събрание и приети като промени в Кодекса на туда (април 2011 г.).
По този начин Рамковото споразумение за работа от разстояние на
европейските социални партньори намира своето приложение в България-както
като аспект на националния социален диалог и с подписано споразумение, така
и като се транспонира в трудвото законодателство.Същото се отнася и за
надомната работа, въпреки че тя не е специално предмет на европейско
споразумение.

КНСБ прави опит да интегрира надомните работници като приема тяхна
асоциация за асоцииран член през 2009. Въпреки че асоциацията вече не е
член на КНСБ от 2013 година, чрез някои от основните членове (например
Федерецията на независимите синдикални организации от леката
промишеност-ФНСОЛП) се правят опити за интегриране на надомни работници.

3.2. Продължението : дейност за прилагане на споразуменията за стреса на
работното място и за насилие и тормоз на работното място 2003-2013 г.
В редица сектори по инициатива на основни членове на КНСБ се
осъществяват проекти, изследвания, анализи, провеждат се семинари и
обучения, разработват се насоки за действие и се предлагат клаузи за
договаряне в секторните колективни трудови договори. Това се отнася за
сектори като траспорт, металургия, здравеопазване и образование. Освен това
още през 2003 година, т.е., преди подписването на споразумението за стреса
на работното място, КНСБ осъществява проект, който е насочен към стреса и
насилието на работното място и който обхваща работници и служители от
здравеопазването, образованието и общинската администрация.
През 2005 година ИССИ на КНСБ осъществява проект за изследване на
стреса на работното място, който е финансиран от НФ „Условия на труд” и
който обхваща предприятия и работници от миннодобивната индустрия
железопътния транспорт.
Подобен изследователски проект е осъществен през 2013 година от
Синдиката на българскиге учители (СБУ), който засяга условията на труда в
средното образование и способността за труд на учителите в по-общ контекст,
но който включва и аспекти на стреса на работното място и насилието и
тормоза на работното място .
Освен това в рамките на вече посочения проект „Сигурност чрез
закона , гъвкавост чрез колективно трудово договаряне „ ИССИ на КНСБ
провежда два пъти –през 2010 и през 2013 г. изследване на трудовия климат,
като част от въпросите засягат и стреса и насилието на работното място.

3.3..Приложение на измеренията на Рамковото споразумение за включващи
пазари на труда
Редица аспекти на Националния план по заетостта, както и програми и
проекти за заетост отразяват измеренията на Рамковото споразумение за
включващите трудови пазари.. Това включва насърчаване на заетостта чрез
редица мерки, като : дейности за икономически неактивни и обезокуражени
лица; подобряване квалификацията на рискови групи и групи в неравностойно
положение; програми за региони и общини с висока безработица; специални

програми за безработни младежи до 29 години; програми за безработни над 50
год., за нискоквалифицирани лица, за хора с увреждания. Освен това в редица
случаи се осъществява и координация между социалните партньори и
институциите с цел подобряване сигурността и гъвкавостта на пазара на труда
През 2011 година са осъществени някои промени в Кодекса на труда за
командированите работници и за работниците, наемани чрез Агенции за
временна работа.
3.4. План за действия след 2012 година
През 2012 година на семинар, проведен от европейските социални
партньори и представители на европейските институции се обсъжда
възможността за подобряване на действията за прилагане на европейските
автономни междусекторни споразумения в България.
Едното направление е подготовка на автономно споразумение между
социалните партньори за насилието и стреса на работното място.Другото е
допълнение за дейности по включващи трудови пазари
А.През 2011-2012 се осъществява анализ на възможностите на
приложение на европейските рамкови споразумения за стреса и за тормоза и
насилието на работното място.
През 2013 година синдикатите подготвят съвместно проект за рамково
автономно споразумение с национално представителните работодателски
организации , като са използвани изводите от анализа по проекта „Сигурност
чрез закона, гъвкавост чрез колективно трудово договаряне”, осъществен
от КНСБ и БСК и посочен по-горе. Документите са обсъдени на КС на КНСБ ,
като е взето решение да се даде публичност и да се организира обществено
обсъждане с работодателските организации.
За съжаление до сега такова споразумение не е подписано, нито дори са
започнали преговори по него поради отказа на рабодателските организации да
водят преговори. Няма изложени ясни мотиви за този отказ.Вероятна причина е
нежеланието на работодателските организации да се обвързват с подобно
споразумение, тъй множество фирми, които са техни членове, не спазват
редица изисквания на европейските секторни споразумения.
Въпреки това ,в някои от отрасловите и браншови колективни трудови
договори , както и в редица коективни трудови договори на ниво предприятие
са залегнали различни аспекти на превенцията срещу стреса на работното
място и мярки за преодоляване на формите на тормоз и насилие на работното
място.Могат да се посочат следните КТД:транспорт-общо ;четирите КТД за ж.п.
транспорта ,които са на ниво национална компания;пътно дело;съобщенияБългарски пощи и Виваком; редица фирмени КТД за индустриите, услугите ,
образованието ,здравеопазването и др.Някои от синидкатите ,главно основни

членове на КНСБ провеждат свои мероприятия, свързани с борбата срещу
насилието и тормоза на работното място.
Б. През 2012 година национално представителните социални партньори
и правителството подписват споразумение за инициатива и проект „Моето
първо работно място”, което е част от националните инициативи за включващ
трудов пазар
В. Редица от инициативите, предвидени за Националната стратегия и
Националния план за заетостта предвиждат участие на социалните партньори
в действия за включващи трудови пазари.
Г.В националналните планове по заетостта от 2013 до сега са
предвиждани редица инициативи, като : подобряване качествата на работната
сила; осигуряване работа за младежи; подкрепа на работните места в малки и
микро предприятия ,както и на „зелените” и „белите” работни места;подкрепа
за заетост на групи в неравностойно положение;подобряване на контрола на
ГИТ и регионалните й подразделения за подобряване условията на труд и
ограничаване на „сивата икономика” и неформалната заетост
Д.Най-нови инициативи
През последните години социалните партньори на национално равнище
полагат усилия за популяризиране на резултатите от европейския секторен
социален диалог, особено на последното автономно споразумение за
дигитализацията .
В социалния диалог в редица сектори и предприятия се застъпват все
повече и въпросите, които се третират от някои нови рамкови споразумения и
рамки за действие:например младежката заетост, активното стареене и
междугенерационния подход, равенството на половете и развитието на
компетенциите и квалификациите през целия живот, както и последиците от
дигитализацията и други технологични иновации.
Част от тези въпроси са предмет само на консултации и/или рамкови
споразумения.Например през 2020 година в рамките на действащия проект „
Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на
колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на
социалните партньори на национално, секторно и браншово равнище”,
по ОПРЧР , са подготвени и подписани редица меморандуми/рамки за
действия от социалните партньори в отделните отрасли и браншове, като част
от тях засягат и въпросите на дигитализацията и свързаните с тях развития на
ковпетенциите и квалификациите през целия живот.
Такива са подписани за
сектор химическа и фармацевтична промишленост, между НТФ „Химия и
индустрия”-КНСБ и Браншовата камара на химическата промишленост, член на

БСК, както и от ФНСОЛП, КНСБ и Българска асоциация по текстил, облекло и
кожи, представлявана от АИКБ.
Въпросите на равенството на половете са предмет на редица отраслови
и браншови КТД, както и КТД на ниво национални компании .Въпросите на
взаимоотношенията между поколенията и активното стареене също все почесто стават предмет на колективното договаряне.Същото се отнася за
развитието на квалификациите и осигуряването на качествен персонал ,както и
осигуряване на нови работни места за младежи.Въпросите на технологичните
иновации отдавна са предмет на колективното договаряне в някои сектори,
като в няко иот тях(пощи , делекисъбощения и др.) им се обръща специално
внимание. Във все повече сектори и фирми социланите партньори започват да
обръщат внимание на последиците от дигитализацията , а от 2020 г.-и връзката
й са организацията на труда в условията на пандемия.
ІІ. Европейски двустранен/бипартитен секторен социален диалог
Европейският социален диалог има дълга история, в някои сектори
неформалните консултации започват още през 60-те и 70-те години на ХХ век.
За формално начало на развитието на секторния социален диалог се счита
решението за неговата институционализация и възможността за създаването
на първите комитети за секторен социален диалог през 1998 г. Целите им са
дискусии, консултации, преговори и съвместни действия на организациите
представляващи работодателите и работниците.
През 2002 г. ЕК публикува Съобщение за европейския социален
диалог.С този документ Комисията иска да насърчи ролята на социалния
диалог в управлението на ЕС, да укрепи връзката между националното и
европейските равнища и да направи по-добре познати резултатите от
европейския социален диалог. Тази стъпка има важно значение към онзи
момент предвид бъдещото разширяване на ЕС и неукрепналите структури на
социалния диалог в бъдещите страни членки.
Понастоящем има 43 европейски комитети за секторен социален диалог,
които обхващат 6 милиона предприятия и 145 милиона работници
(приблизително 80% от работната сила в ЕС). Съгласно анализ на ЕК от 2018 г.
нейната база данни в тази област съдържа 974 текста, посветени на различни
теми и от различен вид(/декларации, кодекси за поведение, насоки за действие
и т.н.).По-голямата част от тях – 800 – са резултат от секторния социален
диалог.

1.Европейският секторен социален диалог в индустриалното производство,
строителството, селското и горско стопанство
1.1.Общ преглед на социалните партньори в отраслите/браншовете
За индустриалното производство са изградени общо 14 секторни комитета на равнище ЕС.Отделно има такива за строителството и строителната
индустрия и за селското и горско стопанство. Европейският секторен комитет
„Електричество „, който покрива производството, преноса, разпределението и
търговията с електрическа енергия също се отнася частично към
индустриалното производство 4, както и Европейският секторен комитет „Газ”,
който обхваща добива, преноса, разпределението и търговията с природен
газ5
В голяма част от секторните комитети от индустриалното производство
е представена синдикалната организация Индъстри ол Европа (IndustriAll
Europe), която е най-голямата европейска секторна федерация6, член на
Европейската конфедерация на профсъюзите и част от Индъстри-ол –найголямата глобална секторна синдикална федерация.Тези комитети са
следните:
-Комитет по добивна промишленост, където от страна на
работодателските организации партньори са Европейска асоциация на
миннодобивната индустрия ( Euromines), която обединява голяма част от
миннодобивната индустрия, Европейска асоциация на въгледобива ( Eurocoal),
която обединява въгледобивните мини, Европейска асоциация на
индустриалните
минерали(IMA-Europe),
Европейска
асоциация
на
предприятията за добив на строителни материали(UЕPG), Европейска
асоциация на предприятията за добив на калиеви соли(APEP);
-Комитет по стомана(производство на стопана), където партньор е
Европейска асоцицаия по стоманодобив( EUROFER);
-Комитет по метали(металоиндустрия), с партньор Съвет на
европейските
работодатели
от
производството
на
метали,
машиностроенето и индустриите , основани на технологии (СЕЕМЕТ), като

4 Дейността на този комитет се разглежда в следващата част
5 Дейността на този комитет се разглежда в следващата част
6 Тази федерация е учредена през 2013 год.-аналогично на обединението на глобално равнище Индъстри –ол. В нея
се обединяват предишните Европейска федерация на миньорите, работниците в химическата индустрия и
енергетиката, Европейската федерация на металоработниците и Европейската федерация по текстил, облекло и
кожи..Преди нейното създаване партньори в съответните секторни комитети са били отделните европейски федерации
,които по-късно се сливат в Индъстри-ол Европа.

този комитет покрива металообработване, машиностроене, електротехническа
и електронна индустрия и други;
-Комитет по корабостроене , където партньор е Европейска асоциация
на корабостроителите и производители на оборудване за морски
транспортни средства( SEA Europe);
-Комитет по химическа индустрия , с партньори Европейска група на
работодателите от химическата индустрия (ECEG) от страна на
работодателите, който покрива освен химическата и фармацевтичната и
козметичната индустрия;
-Комитет по хартиена индустрия, с партньор
европейската хартиена индустрия (CEPI);

Конфедерация на

-Комитет по текстил и облекло, където партньор е Европейска асоциация
по
текстил
и
облекло(EURATEX),
организация,
която
обхваща
производителите на текстил и облекло в ЕС;
-Комитет по кожарска и кожухарска индустрия,където основен партньор е
Конфедерация на националните асоциации на кожарската и кожухарска
промишленост в Европейската общност(Cotance);
-Комитет по производство на обувки,
конфедерация на обувната индустрия(CEC).

с

партньор

Eвропейска

В допълнение се обмисля създаването на Европейски секторен комитет
и за аерокосмическата промишленост.
Комитетите разработват свои работни програми за социален диалог в
тясно сътрудничество със съответните индустриални комитети на Индъстриол-Европа и на работодателските организации. Те обсъждат и следят активно
технологичните изменения в съотвения сектор както и заетостта, формулират
съвместни позиции по широк кръг въпроси. Отделно те предприемат съвместни
инициативи в области като здраве и безопасност на труда, обучение и учене
през целия живот както и как да се подобри имиджа на сектора и да се
гарантира неговия успех и устойчивост.
В няколко европейски секторни комитета участва Европейската
федерация на строителството и работещите в дървообработването
(EFBWW) :
-Комитет по строителство, където федерацията участва от 1999 г.
заедно с .Европейската федерацията на строителната индустрия (FIEC)
-Комитет за дървообработване, където федерацията участва от 2000 г..
Партньор
в
този
комитет
е
Европейска
конфедерация
на
дървообработващата промишленост (CEI-Bois);

-Комитет по мебелната промишленост., където федерацията участва от
2001 г. Тук работодателските организации са две: Федерация на европейските
производителите на мебели(EFIC)
и Европейска конфедерация
на
мебелната промишленост(UEA)
Европейската федерация на синдикатите в хранителната
промишленост, селското стопанство и туризма(EFFAT) участва в социалния
диалог в пет сектора, като два от тях – хотели и ресторанти и за доставка на
храна по договори спадат към услугите 7: Федерацията е включена и в следните
европейски секторни комитети за инудстрии и селско стопанство:
-Комитет по селско и горско стопанство, където партньор е Група на
работодателите на професионалните организации в селското стопанство
(Geopa) от 1999, но неформални консултации се провеждат от значително порано ;
-Комитет по храни и напитки(производство на храни и напитки), с
партньор организацията „Храни и напитки в Европа”(FoodDrinkEurope -FDE),
която обединява производителите на хани и напитки в ЕС, от 2012 г.;
-Комитет по производство на захар, с партньор с Европейски комитет
на производителите на захар(CEFS) ,от 1996 г..
Историята на тези комитети за секторен социален диалог е много подълга от официалната дата на създаването им, като са възникнали като
доброволни органи за сътрудничество. Те се събират един или два пъти
годишно за пленарна сесия и два до три пъти в работни групи за подготовка на
сесиите и съвместни проекти. За участие редовно се канят представители на
ЕК, които запознават социалните партньори с икономическите и социалните
развития в сектора.
1.2.Документи и основни теми
През последните години са приети редица документи от европейските
секторни комитети в индустриите, от които заслужава да се посочат :
- Комитет по стомана – 5 документа , без споразумения;
- Комитет по метали – 13 документа, без споразумения;
- Комитет по химическа индустрия – 20 съвместни документа, от които
един е споразумение (Рамково споразумение за основните компетенции и
професионалното обучение от 2011 г.);
-Комитет по производство на хартия - 7 документа, без споразумения;
7

Тяхната дейност се разглежда в следващия раздел

- Комитет по тестил и облекло – 1 документ, без споразумения
Рамката за работата на двата комитета за секторен социален диалог-в
дърбообработващата и мебелна индустрия е зададена от Стратегията за
политика в секторите, свързани с дървото, представена от ЕК през 2013 г. и
коато сега се преразглежда. В този документ са разгледани икономическите
условия за развитие на посочените сектори, трудовите отношения най-общо и
условията на труд и заетост конкретно.
Работата на комитетите е организирана по следния начин: една годишна
пленарна сесия и общи заседания на работните групи /дървообработване,
мебели и едно общо заседание/. През 2014 г. ЕК ограничава общия брой на
заседанията на всеки комитет до максимум три. Участието в срещите на
комитетите за социален диалог е ограничено поради недостатъчни финансови
ресурси и езикова бариера. Обикновено участват 10-15 души от страна на
синдикатите и приблизително същият брой от страна на работодателите.
Редовно участващите страни са както следва: Австрия, Белгия, Хърватска,
Чехия, Дания, Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Португалия,
Румъния и Великобритания. Понякога от дадена страна не участват
представители и на двете страни социални партньори.
Европейският социален диалог в строителната индустрия е една от
областите на европейски социален диалог с най-дълга история. Срещите с
представителите на FIEC датират още от средата на 80-те години. Още от
самото начало EFBWW гледа на социалния диалог като отлично средство за
изграждането на социален и устойчив европейски пазар на труда в
строителната индустрия. Заседанията се провеждат по утвърдени правила и в
съответствие с многогодишна работна програма, която е публично достъпна.
През годините на своето съществуване комитетът за европейски секторен
социален диалог е доказал своята ефективност и добавена стойност за
подобряване на условията на труд и заетост в строителния сектор.
.
Тематичните приоритети на комитетите за секторен социален диалог се
определят много голяма степен от спецификата на секторите.
В химическата промишленост работата е фокусирана върху
конкурентоспособността, изследванията и
иновациите, управление на
промяната; здраве и безопасност на труда; устойчива заетост и кариерно
развитие предвид демографските промени; обучение и учене през целия живот;
необходими умения и разминаване в уменията; индустриална, енергийна и
климатична политики.
Някои от важните документи за последните години са :

Европейска рамка за профила на компетенциите на операторите на
процеси и супервайзерите в химическата индустрия -2011 г.;
Съвместни препоръки за безопасни и здравословни работни места в
химическата , фармацевтичната, каучуковата и пластмасовата индустрии в
условията на КОВИД 19-2020 г.;
Съвместна позиция за социалните и трудови аспекти на дигитализацията
-2016 г.;
Съвместна препоръка относно дигиталната трансформация на работните
места в европейските химическа ,фармацевтична, каучукова и пластмасова
индустрии-2019 г.;
Рамка за действия за устойчива заетост и кариерно развитие -2017 г.
В сектора на добивната индустрия комитетът има редица приоритети
като последиците от промените в климата и политиките за енергийна
ефективност и зелена икономика, безопасността и здравето при работа,
заетостта, квалификацията и др.Някои от най-важните документи от
последните години са :
Съвместно становище-реакция на политиките на ЕС за климата и
енергийното развитие -2016;
Съвместно становище по стратегията на ЕС за дългосрочно развитие на
политиката на добив на суровини-2020

В сектора на
металите и свързаните с тях индустрии, които
представляват огромна област с множество сектори и браншове,
функционират две работни групи. Първата се занимава с конкурентоспособност
и заетост и следните приоритети: дигитализация на съответните индустрии и
влияние върху организацията на труда и колективно трудово договаряне.
Втората група работи по темата образование и обучение и се фокусира върху
продължаващото обучение и стажовете. През май 2020 г. е прието съвместно
становище относно стабилното възстановяване на веригата на доставки в
автомобилната индустрия в светлината на климатично неутрално бъдеще като
част от Зелената сделка и справедлив преход за работниците. Подготвени са и
текстове във връзка с КОВИД-19, възстановяването на производството и
безопасните условия на труд. Някои важни документи от последните години са :
Съвместно становище за борба срещу последиите от КОВИД 19-2020;
Съвместно становище за влиянието на дигитализацията върху труда в
металната индустрия-2020;

Съвместна декларация за амбициозен план за възстановяване в
атомобилния сектор -2020
В сектора на корабостроенето комитетът е приел документи за
социалните стандарти (2013 г.) ,стратегията за развитие на сектора и други.
В сектора на стоманодобива комитетът се занимава с променящите се
условия в тази индустрия (нелоялна конкуренция, мита и тарифи, екологични
изисквания). Приети са текстове посветени на декарбонизацията, търговията и
възстановяването на отрасъла, придружени след това от съответните лобистки
усилия.Някои от основните документи са свързани с последиците от промените
в климата и борбата за енергийна ефективност (2015, 2016), последиците от
промените в климата за заетостта и конкурентоспособността (2016).
В сектора на текстила и облеклото ударението е върху преодоляването
на кризата от КОВИД-19 (юли 2020 г.) като са предложени мерки в областта на
професионалните умения, устойчивостта на сектора, връщане на
производствените мощности в Европа и търговската политика.Освен това, има
и редица други тематични области, които се обсъждат в комитета по текстил,
като : подобряване капацитета на социалните партньори; корпоративната
социална отговорност;проблемите на безопасността и здравето при работа
Някои от основните документи, приети от този комитет са :
Наръчник за добрите практики в индустриите-1998 г.
Наръчник за действията при обществени поръчки-2005 г.
Доклад на социалните партньори за подобряване прилагането
управлението на промените в индустриите и за преструктурирането-2007

и

За съжаление през последните десет години почти няма приети
съществени документи от този комитет
Основ ни тематични области на обсъждане в сектора производство на
кожи са свързани с: :достъп до пазари; такси и митнически
тарифи;сертифициране и идентифициране на кожите; достъп до суровини;
индустриални политики на ЕС; насърчаване на професионалното образование
и обучение; насърчаване на индустрията; безопасност и здраве при
работа;подобряване престижа на индустрията и социалния диалог
Основни документи, които са приети през последните години:
Съвместна декларация за защита на кожарската индустрия -2013 год.
Декларацията обръща внимание на затрудненията, създавани от трети
страни при експорта на суровини за кожарската индустрия и
за

необходимостта от адекватен отговор от ЕС. Обсъжда се възможността за
създаването на глобални стандарти в търговията със суровини за кожарската
индустрия, както и за кожени изделия. Обсъжда се въвеждането на търговски
правила, който да съблюдават достойните условия на труд и защитата на
околната среда в кожарската индустрия.
Манифест за кожарската индустрия-2016
Подготвен на основа на проект по социалния диалог, включва основните
изисквания към кожарската индустрия в областта на индустриалните,
търговските, екологичните и социалните стандарти.
Основни области на обсъждане в комитета за сектора производство на
обувки: възстановяване на социалния диалог на европейско равнище;умения и
квалификация; подобряване атрактивността на сектора за младежите;отваряне
на стратегически международни пазари ;планове за действия за производство
на модни и високо качествени стоки; инициативи на ЕС за отговорно
управление на веригите на доставки и занаятчийското производство.
Най-важният документ ,приет от този комитет е Кодекс на поведение за
обувната промишленост-1998 год.Засъжаление през последните години и в
този комитет няма приети съществени документи.
Хартиената промишленост е малък, но силно юнионизиран сектор.
Доминира се от няколко големи компании, които макар и конкуренти, имат общи
интереси по повод на цената на електроенергията и екологичните стандарти.
Най-важните съвместни документи, приети от Европейския секторен
комитет по хартиена индустрия са посветени на конкурентоспособността и биоенергийната политика (2014), насърчаване на реиндустриализацията (2014),
изменения на климата (2015), влияние на дигитализацията (2018) и
възможностите на био-кръговата икономика (2019).
Работата на комитета за секторен социален диалог в строителството е
фокусирана около три теми: здраве и безопасност, образование и
професионално обучение и младежи и заетост.
Основните споразумения и съвместни декларации в строителната
индустрия.
Общи въпроси – 3 документа, от които най-голямо значение имат :
Препоръки на EFBWW и FIEC за преодоляване на негативните
последици от КОВИД-19 кризата върху строителната индустрия – 21 април
2020 г.
Здраве и безопасност – 2 документа, в т.ч..

Позиция за безопасна работа със строителните машини – 2017 г.
Пазар на труда и заетост – осем документа, от тях .
Съвместна позиция на EFBWW и FIEC за командироването на
работници – 2007 г.;
Доклад с позицията на социалните партньори (EFBWW, FIEC) за
предложението за Директива за „Условията за влизане и пребиваване на
граждани на трети страни в рамките на вътрешно-корпоративен трансфер“ –
2011 г.
Професионално обучение и младежи – един документ:.
Съвместна реакция на EFBWW и FIEC по Предложението за дневен ред
относно актуализираните умения.
Европейският социален диалог в дървообработването и мебелите е
фокусиран изключително върху теми от общоевропейски интерес, програми и
инициативи на ЕК, нормативна уредба на европейско равнище. Други
традиционни теми са здравето и безопасността при работа и професионалното
обучение. Комитетите работят в съответствие с работни програми, обикновено
с продължителност две години. Сега се обсъжда те да се разработват и
приемат за по-дълги периоди (например четири години ) или по подобие на
мандата на ЕК.
В комитета по дървообработване са приети 11 съвместни документа.
Сред тях правят впечатление
Кодекс за поведение (2002 г.);
Позиция на социалните партньори за признаването на продуктите на
базата на дърво за въглеродни складове с положителен принос ъм
изменението на климата (24 октомври 2006 г.) ;.
Доклад с позицията на EFBWW и CEI-Bois относно предложението на ЕК
за Директива за възобновяемите източници на енергия (10 юни 2008 г.);
Мерки за опазване здравето на работниците и подкрепа на сектора в
светлината на КОВИД-19 кризата (24 април 2020 г.),
В комитета по
мебелна промишленост са приети 12 съвместни
документа. Някои по-важни измежду тях са следните:
Съвместна декларация на UEA, EFFIC и EFBWW за разпространяване
на европейския социален диалог към новоприсъединените страни (19 декември
2006 г.),

Съвместна декларация на UEA и EFBWW за излъчването на
формалдехид от панелите използувани за производството на мебели (25
ноември 2009 г..);
Съвместна декларация: Нанотехнологии при мебелите (22 ноември 2012
г.);
Съвместна позиция на UEA и EFBWW за създаването на Европейски
съвет по умениета в сектора на мебелите (23 ноември 2012 г.);
Съвместно заявление на европейските социални партньори относно
дигиталната трансформация на работните места в европейската мебелна
индустрия (6 юли 2020 г),
Централно място сред темите за дискусии в комитетите, в които участва
EFFAT, заемат въпросите на заетостта: работни места, квалификация, здраве и
безопасност. Обсъжда се също така политиката за развитето на съответните
сектори и нормативната уредба и регулациите.
Европейски социален диалог в храни и напитки
Храните и напитките са секторът на преработващата промишленост с
най-много заети и като обем на добавената стойност в ЕС. Един от найтрудните въпроси за компаниите от този сектор е липсата на квалифицирана
работна ръка тъй като секторът не е много атрактивен като условия на труд в
сравнение с други сектори. В тази връзка социалният диалог се фокусира върху
два важни въпроса: нормативна уредба и регулации и устойчива заетост от
гледна точка на квалификация и професионално обучение.
Някои от съвместните инициативи на социалните партньори в сектора са
следните.
Проучване на пазара на труда в сектора на храните и напитките и
гарантиране на устойчива заетост (2013 г.) В документа са разгледани
водещите фактори за развитието на сектора, профилите на заетите и
необходимата квалификация, достъпа на млади хора и задържаните им на
работа, квалификация и преквалификация. В резулат са представени 23
препоръки за необходимите политики в сектора, интеграцията на мигрантите,
младежката безработица, подобряване имиджа на сектора, застаряващата
работна сила и укрепване на социалния диалог на национално равнище и ниво
компания.
Подобни инициативи има и през 2017 г. като те са свързани с
необходимостта от привличане на качествена работна сила и застаряващите
работници. Обменени са добри практики между страните членки на ЕС и е
създаден уебсайт с информация по темата.

Подкрепа за Алианса за обучение по време на работа /чиракуване (2014
г.)
Съвместно заявление от 2014 г. по темата за конкурентоспособността на
сектора (препоръки за политики с цел повишаване конкурентоспособността и
по-добро функциониране на веригата за доставки на храни);
Проект на тема „Нови технологии и дигитализация“ (2018 г.)Проектът
завършва с препоръки за необходимите квалификация и умения на
работниците с цел адаптиране към Индустрия 4.0 и използуването на нано- и
биотехнологии. Обсъден е също въпросът за обмена на информация с
представителите на секторите, които произвеждат съврменното оборудване с
цел актуализация на знанията и уменията на заетите, както и с
образователните институции.
Документи, посветени на глобализацията и справедливите търговски
практики:
Съвместна позиция на EFFAT и FDE по отношение на реформата в
Общата селскостопанска политика (2012 г.);
Здраве и безопасност – КОВИД-19 (2020 г.) Социалните партньори се
договарят за минималните мерки за защита на работещите в условията на
пандемия и за справяне с последиците от икономическата криза.
Европейски социален диалог в сектора на производство на захар
Този сектор се намира понастоящем в труден период поради ниските
международни цени. В същото време той е много важен за някои
селскостопански райони от гледна точка на заетостта. Но дори и в тези трудни
времена комитетът за европейски социален диалог работи много активно.
Социалните партньори в сектора за добре организирани. Заседанията на
комитета се посещават редовно даже и от представителите на новите страни
членки.
Кодекс за поведение и корпоративна социална отговорност-2004 г.
Социалните партньори CEFS и EFFAT са приели този съвместен
документ през 2004 г. той е първият подобен документ, приет от комитет за
европейски секторен социален диалог. Оттогава насетне приложението му се
обсъжда най-редовно. от социалните партньори.
Съвместна позиция за Реформа на Общата европейска организация на
пазара на захар-2012 г.
Социалните партньори са приели редица съвместни документи относно
режима на захарта в ЕС и съотвените реформи в съотвествие със социалните

стандарти. Целта е да се подхожда съгласувано при преструктурирането на
сектора и регулирането на пазара.

Партньорство за устойчивост между CEFS и EFFAT-2013 гСоциалните партньори се съгласяват да работят съвместно за
„Партньорство за устойчивост във веригата за доставки на захар“ през 2013 г.
То включва и Европейската асоциация на производителите на захарно цвекло.
Целта е да се идентифицират и представят добри практики за устойчиво
развитие в сектора с оглед на регулациите в ЕС и нелоялната конкуренция в
глобален мащаб. Изградена е специализирана уебстраница с посочване на
високите екологични и социални стандарти в ЕС за разлика от конкурентите.
Подготвени са и редица документи в областта на биоикономиката и
измененията на климата.

Европейски социален диалог в селското стопанство
Една от най-важните теми са здравето и безопасността при работа в
селското стопанство (професионални заболявания и трудови злополуки). Някои
примери в тази насока са следните:
Съвместни заявления и декларации:
мускулно-скелетните нарушения в селското
препаратите за растителна защита (2010) и
защита от инциденти с трактори с тесни колела

за намаляване честотата на
стопанство (2005), защита от
специални приспособления за
(2010).

През 2002 г. е подписано споразумение за професионално обучение
(Дневен ред за нови знания и умения в Европа – Agri-Pass).
Социалните партньори участват активно и в Европейското партньорство
за иновации в селското стопанство. То се отнася до въвеждането на нови
технологии, дигитализация и съответните нови знания и умения и
инфраструктура. Всичко това е необходимо за да се поддържа
конкурентоспособността на сектора в глобален мащаб.
Становище относно Общата селскостопанска политика и заетостта.(2012)
В този документ са разгледани проблемите на заетите в сектора – мигранти,
сезонни работници, заети в прибирането на реколтата или за един ден.
Обърнато е също внимание на такива аспекти като експлоатацията,
незаконната заетост и несигурната заетост. В тази връзка са предложени мерки
за справяне с тези предизвикателства.
Социалните партньори си поставят също за цел да се борят с
нелоялната конкуренция и социалния дъмпинг. Те са приели съвместно

заявление „Социалният диалог като най-ефективен способ за борба със
социалния дъмпинг и недекларираната заетост в селското стопанство.
Преходът към устойчиви и с високо качество работни места“ (2017 г.)

2. Услуги и техническа инфраструктура
2.1. Общ преглед на социалните партньори в рамките на отраслите
/браншовете.
Европейският
секторен комитет по социален диалог за сектор
„Електричество” е създаден официално през 1999 год., но преди това са
провеждани отделни срещи между партньорите и са приети
съвместни
позиции. Участници в него са :
-Европейска федерация на работниците в
(EPSU);

обществените услуги

-Индъстри-ол-Европа (IndustriAll-Europe)-която обхваща синдикати на
работиците от различни индустрии8;
-Евроелектрик
(Union
of
electricity
industry-EUROELECTRIC)
работодателската организация, която обхваща работодатели и национални
работодателски организации от енергетиката/електропроизводство и
снабдяване.
Предмет на социалния диалог на този комитет е дейността на
електроцентралите, електроразпределението, търговията и пренасянето на
електрическа енерегия. Това обхваща над 1 000 000 работници и над 56 000
фирми в рамките на Европейския съюз.
От 1999 до сега Европейският секторен комитет за социален диалог в
сектор ”Електричество” е провел редица срещи и е подготвил и приел редица
декларации, позиции, становища и др. Особеното е, че за целия период
липсват сключени споразумения- както утвърдени от Европейската комисия и
трансформирани в директиви, така и автономни споразумения. Документите са
предимно позиции, отговори , доклади за изпълнението на някои мерки, писма
и пр.Т.е., повечето от тях нямат задължителен характер, което и поставя
известни съмнения до колко могат да бъдат използвани на национално
равнище.
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При учредяването на комитета участник е била предишна европейска федерация, Европейска федерация на
миньорите, работниците в химическата индустрия и енергетиката. По-късно след обединяването на няколко
европейски индустриални федерации се създава Индъстри-ол – Европа-аналогично на обединението на глобално
равнище, като Индъстри-ол Европа става партньор в Европейския секторен комитет от 2013 год.

В сектор „Транспорт“ има шест Комитета за секторен социален диалог
за: Автомобилния транспорт и специализирана работна група Градски
обществен транспорт, Вътрешни водни пътища, Гражданска авиация,
Железопътен транспорт, Морски транспорт и Пристанища.
В автомобилния транспорт в ЕС работят над 5 милиона
професионални шофьори на автобуси и камиони. Въпреки това секторът се
бори с недостиг на работна ръка. Причина за това са непривлекателните
работни графици, неадекватните условия за почивка, почивните дни извън
дома и ниските нива на заплащане не отговарят на очакванията на търсещите
работа днес. Поради всички тези причини младите хора и жените обмислят два
пъти, преди да изберат да работят в сектора.
Съществува обширна правна рамка, която регулира автомобилните
транспортни дейности, но контролът и прилагането изостават. Очакванията са
новоприетият пакет за мобилност да допринесе за подобряване на условията
на труд за професионалните шофьори в цяла Европа.
Секторът за автомобилен транспорт се ангажира да изгради справедливо
бъдеще за автомобилния транспорт чрез кампания за по-добро прилагане, посправедливи условия на труд и по-устойчив и динамичен сектор. Социалният
диалог се отнася до структурирана дискусия между организациите, които
представляват работници и работодатели. ЕС подкрепя социалния диалог на
европейско ниво.
Социални партньори в Европейския комитет за секторен социален диалог
за автомобилен транспорт са:
Секцията за пътен транспорт
на Европейската федерация на
транспортните работници( ETF) и Международният
съюз за пътен
транспорт (IRU) от страна на работодателите.
Европейският социален диалог в сектора на градския обществен
транспорт е създаден през 2001 г., който официално е работна група на
Комитета за секторен социален диалог за автомобилен транспорт. Основният
социален партньор за ETF от страна на работодателя е Международната
асоциация на обществения транспорт (UITP).
През февруари 2015 г. UITP и ETF поискаха съвместно Европейската
комисия да създаде свой собствен Комитет за секторен социален диалог за
градски обществен транспорт.
Европейските социални партньори в Комитета за секторен социален
диалог за вътрешните водни пътища са:
.
А.Организациите на работниците:
- Европейска федерация на транспортните работници ( ETF),
Б.Организациите на работодателите:

- Европейски съюз на баражното плаване (EBU) и
- Европейска организация на скиперите (ESO).
Работната програма за 2018-2019 г. разглежда следните въпроси:
 Разработването на уникален формат за регистрация и шаблон за
работно време и време за почивка на отделните членове на
екипажа;
 Хармонизирането и модернизирането на професионалните
квалификации за всички функции в IWT в целия ЕС;
 Единни правила за координиране на прилагането на
законодателството за социално осигуряване;
 Определение за заетост на пълен работен ден в пътническия
транспорт;
 Разработване на политически насоки, за да се преодолее
разликата в заплащането между половете.
В Комитета за секторен социален диалог на гражданската авиация
социални партньори са:
А. Организациите на работниците:
- Европейска федерация на транспортните работници ( ETF)
- Европейска асоциация на пилотите (ECA);
- Координационната мрежа на ръководителите на полети в ЕС
(само за теми свързани с ръководството на въздушно движение)
Б Организациите на работодателите:
- Международен съвет на летищата (ACI Europe);
- Асоциация на летищните услуги (ASA);
- Организация за гражданско въздушно навигационно обслужване
(CANSO);
- Асоциация на европейските авиокомпании (ERA);
- Международна асоциация на въздушните превозвачи (AIRE);
- Координационна платформа на авиокомпаниите (ACP);
- Авиокомпании за диалог (A4D)
Основни теми, по които европейските социални партньори работят:






ролята на социалните партньори в EASA;
авиационната стратегия на Комисията за Европа;
прилагането на инициативата „Единно европейско небе“;
оценката на Директива 96/67 / ЕО за наземно обслужване;
оценката и възможното преразглеждане на Регламент 1008/2008;

 прекратяване на насилието на работното място, особено
насилието над жени;
 нетипична заетост (аутсорсинг, независими и самостоятелно заети
работници).
В Комитета за секторен социален диалог за железопътния транспорт
социални партньори са:
А..
Организациите на работниците:
Европейска федерация на транспортните работници ( ETF)
Б.
Организациите на работодателите:
- Общността на европейските железопътни и инфраструктурни
компании (CER) ;
- Европейските управители на железопътна инфраструктура
(EIM).
Комитетът за секторен социален диалог на железопътния транспорт
покрива всички области на железопътния сектор – пътнически и товарен
транспорт, и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
Социалният диалог дава възможност да се водят преговори между
синдикатите и работодателите и да бъдат сключени споразумения, валидни на
европейско ниво. В същото време, чрез социалния диалог и задълженията на
Европейската комисия за консултации, представителите на работниците и
работодателите са в състояние да реагират и да обменят мнения за развитието
на железопътния сектор.
Основните области в работна програма за 2018-2019 г., са следните:
- Осигуряване на железопътната безопасност в отворен и
конкурентен европейски железопътен пазар;
- Бъдещето на заетостта в железопътния сектор;
- Правила за работа, шофиране и почивка за мобилния персонал;
- Насърчаване на заетостта на жените в железопътния сектор.;
- Заетост в железопътния сектор;
- Здраве и безопасност при работа
В Комитета за секторен социален диалог за морския транспорт социални
партньори са:
- А.
Организациите на работниците:
Европейска федерация на транспортните работници (
ETF)
- Б.. Организациите на работодателите:
- Асоциациите на корабособствениците на Европейската
общност (ECSA)

Чрез Комитета за секторен социален диалог за морски транспорт ETF и
ECSA работят заедно, за да отговорят на предизвикателствата, пред които е
изправен европейският морски сектор. В Комитета се постигат съгласия и
споразумения, които осигуряват равни условия за европейските моряци с цел
да запазят работни места, да осигурят достойни условия на труд, високо ниво
на знания и обучение и ползване на социални права и ефективна социална
защита, и кариерно развитие.
Секторът е изправен пред много предизвикателства. Броят на моряците
от ЕС, наети на кораби под флага на ЕС, е намалял бързо през последните
години и само малка част от плавателните съдове в света сега плават под
флаговете на държавите от ЕС. Регулацията на ЕС отвори националните
пазари за конкуренция (така .наречената . Политика за морски каботаж).
Глобализацията и използването на „отворени регистри“ - често наричани от
профсъюзите като Flags of Convenience - сблъскват европейските норми със
стандартите на държави, които са много по-малко благоприятни за работниците
по отношение на данъчното, социалното законодателство и стандартите за
безопасност и опазване на околната среда.
В момента Комитетът за секторен социален диалог за морски транспорт
се фокусира върху различни теми, включително:
 Умения и кариерно развитие в корабоплавателния сектор.;
 Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд особено условията за живот и работа на борда, включително
съоръжения за комуникация на борда;
 Намаляването на административната тежест върху моряците и
корабособствениците;
 Улесняването на трансфера, транзита и отпуска на брега за
моряци, влизащи в Шенгенското пространство;
 Преодоляване на бариерите пред набирането и задържането на
работнички в индустрията, насърчаване на по-добри условия на
заетост и благоприятно за пола работно място;
 Разработване на проект за събиране на данни за морски
специалисти.
Работната програма за 2018-2019 г. разглежда следните въпроси:
 Разработването на уникален формат за регистрация и шаблон за
работно време и време за почивка на отделните членове на
екипажа;
 Хармонизирането и модернизирането на професионалните
квалификации за всички функции в IWT в целия ЕС;
 Единни правила за координиране на прилагането на
законодателството за социално осигуряване;

 Определение за заетост на пълен работен ден в пътническия
транспорт;
 Разработване на политически насоки, за да се преодолее
разликата в заплащането между половете.
През юни 2013 г. е създаден Европейския секторен комитет за социален
диалог за пристанищата. Европейските социални партньори в Комитета за
секторен социален диалог за пристанищата са:
А.Организациите на работниците:
- Европейска федерация на транспортните работници ( ETF)
- Международният съвет на пристанищните работници (IDC),
Б. Организациите на работодателите:
- Федерацията на европейските частни пристанищни компании и
терминали (FEPORT) ;
- Европейската организация на морските пристанища (ESPO)
Чрез този комитет социалните партньори работят съвместно за
подобряване на условията на труд и живот на пристанищните работници и за
повишаване
на
конкурентоспособността
и
производителността
на
пристанищния сектор на ЕС. От създаването на Комитета социалните
партньори са работили по широк спектър от приоритети, вариращи от
здравословни и безопасни условия на труд до определяне на бъдещето на
сектора в променящата се корабоплавателна среда. Обучението на персонала
и присъствието на жените в пристанищата също са теми, по които Комитетът
работи.

Европейски секторен социален диалог в пощенските услуги
Социалният диалог в този сектор включва пощенските и куриерските
услуги. В него са заети приблизително 1.7 млн.души в около 60 000
предприятия. През последните години секторът се преструктурира активно и в
резултат има съкращаване на работни места и промяна в работните умения и
квалификацията на заетите.
Участници в европейския секторен социален комитет са –Международен
съюз на работещите в мрежови предприятия/услугите-Европа(UNI Europa)секция за пощенските услуги, от страна на работниците и Европейски пощенски
съюз (PostEurop) ,от страна на работодателите.
Европейски социален диалог в телекомуникации и информационни
технологии

Европейски секторен комитет по телекомуникации е изграден от основни
партньори УНИ Европа- (UNI-Europe) -секция за телекомуникации
и
Европейска асоциация на мрежовите телекомуникационни оператори(ЕTNO)
Освен въпросите на сектора на телекомуникациите, в този комитет са
застъпени и проблемите на информационните и коминукационните технологии
(обслужване), в т.ч. поправка и поддръжка на компютри, създаване на
софтуерни продукти, уеб портали, набиране и обработка на данни,
програмиране и консултации
Основни предизвикателства в работата на европейския секторен комитет
са:
- иновациите в сектора и тяхното внедряване използване;
- конкуренцията в сектора;
- необходимостта от изграждане на нови умения;
- подобряване на съществуващите, но остаряващи умения;
- намаляване на заетостта в сектора

Основни тематични области за този секторен комитет са
..- безопасността и здравето при работа;
-качеството на трудовия живот;
- развитието на нови квалификации;
- равнопоставеност на половете при заетостта в сектора ,заплащането,
кариерното развитие , баланса на трудов и личен живот и др.;
-дигитазацията и влиянието й върху културата на труда и управлението
(работа от разстояние, възможности за „изключване” и др.);
-качество на услугите и икономичски резултати.

Eвропейски социален диалог в търговията
В Европейски секторен комитет по търговия основни партньори са УНИ
.Европа (секция по търговия) и Еврокомерс(Eurocommerce) , работодателска
организация на търговските предприятия в ЕС.
Дейността на този комитет покрива търговията на едро и на дребно.

Основните тематини области, по които работят социалните партньори в
този комитет са :
-адаптиране към промените (особено електронната търговия);
- обучение и професионална квалификация;
-европейската стратегия за заетост в търговията;
- привличанена млади хора за работа в търговията ;
- интегриране на мигрантите и други групи в неравностойно положение;
-влияние на социалните политики;
-безопасност и здраве на работното място ,стрес;
-взаимотоношенията с клиентите и професионална етика;
-благосъстояни ена работното място;
-подобряване ефективността на социалния диалог на европейско и
национално равнище и и изграждане на капацитет у социалните партньори

Социален диалог в хотелиерство , ресторантьорство и туризъм
.Европейският секторен комитет за хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг(обществено хранене) e е с дълги традиции и на практика работи от
1984 година. Основни партньори са EFFAT – Европейска федерацията на
работещите в хранителната промишленост, селското стопанство и
туризма,
и HOTREC-европейската работодателска организация на
предприятията –хотели ресторанти и кетърниг.Покрива дейността на
хотелиерството, ресторантьорството и други видове кетъринг, туризма като
цяло.
В този комитет партньорите се занимават както с икономически и
социални предизвикателствата , така и с разработване на политики
Социален диалог в кетъринга/ доставка на готова храна по договори
Европейски секторен комитет за дейността „ Доставки на храна по
договори” e съдаден в резултат от сътрудничеството между Европейската
федерация на работещите от хранителната промишленост, селското
стопансто
и
туризма
и
предшественика
на
FoodService
Europe(работодателскато оранизация на фирмите за хранителни доставик в
Европа)- FERCO .Той започва през 1998 г. Европейският секторен социален
диалог е официално признат от ЕК през 2007 година.Сега от страна на
работодателите партньор е Европейската федерация за доставка на храна
/кетъринг по договор(EFCCO).

Докато Европейската организация на хотелите и ресторантите
представлява предимно малки и средни предприятия, организацията за
хранителни доставки представлява предимно големи компании за доставка на
храна по договор , като Содексо, Компас, Елиорор Арамарк
Социален диалог в банковия сектор
Европейски секторен комитет за банковия сектор съществува от 1999
год., като покрива дейността на банките, без централните банки, но включва и
други финансови услуги(без застраховането ).
Основни партньори са УНИ –Европа (финансова секция) и от страна на
работодателите - Европейската федерация на банките-комитет по социални
въпроси(ЕFB-BCESA| , Европейска група на спестовните банки(ESBG) и
Европейска асоциация на кооперативните банки(EACB).
Основни предизвикателства за работата на този комитет са последиците
от финансовата криза и законодателни промени, банковия надзор и етични
стандарти, както и дигитализацията , професионалната подготовка и смесените
системи на заплащане на труда.
Основни приоритети:
-заетост;
-корпоративна социална отговорност;
-интеграция на социалните партньори от новите страни членки в
комитета;
- ученето през целия живот;
-работническо представителство , участие на синдикатите в контрола на
банковата дейност
.Социален диалог в други сектори на услугите .
Европейски секторни комитети по социален диалог са изградени и за
следните сектори в услугите и техническата инфраструктура:
-Газова индустрия (производство ,пренос ,разпределение и търговия);
-Морски риболов;
-Индустриално почистване ,
-Частни охранителни услуги;
– Лични услуги/фризьорство;
-Застраховане;

-Агенции за временна работа.
2.2...Документи и тематични направления
Сектор „Електричество” .
.Технологии и иновации
През 2013 година е прието съвместно писмо, адресирано до..Генерална
дирекция „Енергетика” на ЕК. относно влиянието на технологиите и иновациите
в енергетиката върху заетостта. Социалните партньори се обръщат с молба в
разработваните научни и развойни проекти, финансирани от Европейската
комисия, да се интегрират аспектите на заетостта, организацията на труда и
влиянието върху работните места на технологиите и иновациите в
енергетиката, и да се информират социалните партньори за резултатите.
Професионална
компетентност,
промените, стажове

квалификация,

адаптация

към

.През 2013 г. е приета Съвместна позиция за компетенции, квалификация и
адаптация към промените в енергийния сектор.В нея се обсъжда влиянието на
прехода към нисковъглеродна енергетика и икономика върху заетостта и
квалификациите в енергийния сектор.Дискутира се появата на нови професии
и повишаване и промяна на изискванията към квалификационните равнища.
Акцентира се върху влиянието на социалния диалог за обсъждане и решаване
на породилите се проблеми. Посочват се някои основни процеси, върху които
трябва да се съсредоточи вниманието на социалните партньори и европейските
институции :
-Влияние на преструктурирането на енергийния сектор на основата на
„интелигентна” рамка и използването на аутсорсинга върху изискванията
към качествата на работната сила;
-Ролята на информационните технологии и демографските промени за
необходимостта от учене през целия живот и използването му за персонала
в предприятията;
-Ролята на равнопоставеността и разнообразието на работната сила,
включително. насърчаване кариерите на жените в този сектор, в т.ч. чрез
осигуряването на баланс на трудов и личен живот.
Препоръчват се следните мерки:
-Да се препотвръди ролята на социалния диалог на различни нива за
насърчаване обучението;
-Намиране на общи решения на различните нива-национално, секторно и
на ниво компания за използване ученето през целия живот;

-Създаване на среда-насърчаване на работниците, създаване на
условия, подготовка на наръчници, популяризиране на ползите от
подобряване на квалификацията ;
-Участие на публичните институции, обвързване на обученията и
обучителните институции с пазара на труда. Публичните институции да се
насърчат съвместно със социалните партньори да използват европейските
фондове за обучение;
-Допълнитени мерки за валидиране и трансфер на компетенциите и
квалификацията в рамките на Единния пазар на труда.
-Подобряване атрактивността на сектора за млади хора, както и подкрепа
на позицията на ЕК за съдаване на качествена рамка за стажове
/чиракуване;
-Насърчаване обучението на работническите представители.
Приоритети:
-Насърчаване наемането на млади работници в сектора
и
преквалификация на по-възрастните.План за прокарване на възрастово
разнообразие в сектора;
-Създаване на условия работниците да работят съобразно
квалификацията си, в контекста на европейската рамка „нови умения за нови
работни места” .Съвместно признаване на квалификационните нива и
сертификати между страните –членки на ЕС.
-Подкрепа на идеята за „Младежка гаранция” на ЕК, в т.ч. и създаване на
условия за отпуск и временно смяна на работата на младите работници с цел
подобряване на квалификацията им.
. През 2013 год е приета и Съвместна позиция за съддаване на
качествена рамка за стажовете или чиракуване. С
цел
подобряване
на
младежката заетост и преодоляване на безработицата да се насърчава
наемането на млади хора чрез стажове и чиракуване, но без да се допуска
нарушаване на основни права на работното място.Според социалните
партньори, договорите за стаж/чиракуване трябва да дефинират целите за
обучение, насоките за ръководство/наставничество, да съдържат адекватна
социална защита и да предвиждат адекватно заплащане на стажантите, да има
прозрачност на правата и задълженията, както и да са съобразени с
колективните трудови договори.
.През 2015 е приет и първи Доклад по Обща рамка на социалните
партньори в електрическия сектор за компетенции, квалификация и адаптация
към промените (която е приета през 2013 г.)

Сигурност и безопасност на труда
През 2013 г. е приета и Съвместна позиция във връзка с аварията във
Фукушима и безопасността в ядрените централи.Тя включва аспекти на
подобряване на безопасността и здравето при работа, подобряване на
квалификацията на персонала да работи по беопасен начин.
В позицията си социалните партньори призовават:
-ЕК да представи пред секторния комитет резултатите от първия стрес-тест
на ядрени централи;
-Заедно със социалните партньори ЕК подготви доклад за бъдещето
развитие на ядрената енергетика в контекста на безопасността и необходимата
преквалификация на персонала;
-Да се подготви анализ за влиянието на новите мерки за сигурност върху
заетостта, обучението и безопасността и здравето при работа.
.Социални измерения, социална стратегия
През 2013 г. е приета и Съвместна позиция относно консултативния доклад
на ЕК за социалната стратегия за енергийната общност.
Партньорите изрязяват подкрепа на:
-Защита на потребителите и превенция на енергийна бедност;
-Развитие на регионални пазари на труда и социален диалог на
регионално равнище относно енергийните предприятия;
- Засилване празрачността за социални и екологични измерения на
промените в енергетиката, участие на местните общности.
. Промени в климата ,енергетика и социални последици
. През 2013 год. е приета Обща рамкова позиция за промените в климата и
енергийната политика. Тя се позовава на проведено през 2011 г. изследване за
влиянието на прехода към нисковъглеродна икономика върху заетостта.
Констатацията е, че електрическата индустрия ще бъде силно засегната от
политиката за редуциране на емисиите. Повтарят старата си позиция че този
преход трябва да бъде към устойчива и благоприятна среда, на основа на
диалога със социалните партньори. Преходът трябва да се осъществи по
начин, който насърчава инвестициите в нисковъглеродните технологии и
специално в енергетиката, както и с отчитане на социалните последици,
насърчаване на преквалификацията и създаване на качествени работни места.
. През 2015 год. е проведена конференция за промените в климата и е
приета обща позиция.

Социалните партньори в сектор „Електричество” апелират за използване на
социалния диалог на всички равнища, за да се обсъждат въпросите на
последиците от промените в климата. Изисква се насърчаване разработването
на планове и програми за предоляване на последиците .
Препоръчват се следните мерки:
- Проучване на социалното въздействие в предприятията , в т.ч. и върху
плановете за действия по корпоративна социална отговорност и процеса на
индустриалните отношения;
- Мерки за избягване на негативното въздействие , където това е
възможно, а там, където не е , да се търсят механизми за компенсиране;
-Осигуряване конкурентни и адекватни цени за бизнеса и домакинствата,
с фокус към нискодоходните групи, чрез инвестиране в инфраструктури,
които спестяват енергия и подобряване на капацитета на предприятията за
произвеждане на нисковъглеродна енергия;
-Насърчаване сътрудничеството между създателите на политики,
публичната администрация и социалните партньори на европейско и
национално равнище;
-Включване на местните общности в дебата за промените в климата и в
анализа на последващите мерки.
. Корпоративна социална отговорност (КСО)
Европейските социални партньори в сектор „Електричество” са приели
Позиция за насърчаване на КСО през 2009 г. с някоко основни приоритета:
обучение; безопасност и здраве при работа, разноообразие и равнопоставеност
на работниците.
В сравнение с други секторни комитети интензивността на работа на
секторния комитет „Електричество” е сравнително по-висока от средната , но
има години, особено преди 2010 г., когато не са приемани никакви документи.
Приоритетните теми, които се обсъждат в секторния комитет са актуални
в контекста на предизвикателствата към икономиката на страните от ЕС и
специално към енергетиката и електропроизводството и разпределението на
електиреческа енергия. По-сериозен акцент се прави върху климатичните
промени и последиците за енергетиката.
Въпреки това има теми, които са леко игнорирани , като използването на
нова техника и технологии, дигитализация и най-вече последиците за труда, с
излючение на сравнително добре застъпената през последните години
тематика за промените в квалификацията и неоходимостта от учене през целия
живот.

Прави впечетление фактът, че не е прието нито една споразумение за
повече от 20 години съществуване на комитета. Все пак наличието на
спорзумение, дори и само автономно-т.е., такова ,което не е припознато от
европейските институции и преработено в директива би дало основание да се
приеме, че европейските социални партньори имат по-съществена роля в
регулирането на трудовите отношения в сектора. Наличието основно на
делкларации, програми, доклади за прилогане на различни мерки показва
готовност и активност да се участва в развитието на сектора и влияние върху
трудовите отношения ,но все пак това са предимно пожелателни документи.

Транспорт
Автомобилен транспорт
Основните тематични области в този комитет са свързани със :
-Социалните условия за работа в сектора;
-Подобряване правлата за шофиране и режима на труд и почивка в ЕС;
-Подобряване условията за почивка;
-Квалификации в логистиката;
-Изискванията за квалификация и тяхното влияние върху заетостта в
автомобилния транспорт;
-Недостигът на шофьори , общественият имидж и набирането на нови
кадри в автомобилния транспорт;
-Развитие на обществения градски транспорт
Някои от основните документи са :
Съвместна харта за подобряване отношението към водачите -2020г.;
Съвместна препоръка за борба с насилието и несигурността в градския
транспорт 2020 г.;
Съвместна позиция на социалните партньори за по-добра регулация на
дигиталните промени -2018 г.;
Съвместна позиция за подкрепа и приоритетно финансиране на система
от сигурни и безопасни паркинги- 2019 г.

Железопътен. транспорт
В този секторен комитет е прието едно рамково споразумение, което е
станало задължително, адресирано е към Съвета на ЕС за превръщане в
директива: .
Споразумение относно някои аспекти на
мобилните работници, които участват в
трансгранични услуги , 2004

условията на труд на
оперативно съвместими

Прието е и едно автономно споразумение:
Споразумение за европейски лиценз на водачите(машинисти)
осъществяващи оперативно съвместими трансгранични услуги, 2004

,

Освен това ,някои от основните и актуални теми за този комитет са :
Позиции по инициативи на ЕК, в т.ч:
-Четвърти пакет за ж.п.траспорта;
-Намаляване на вредните емисии;
-Промени в директивата за водачите на влакове;
Важни теми са и : привличане на нови пасажери и нов персонал,
преодоляване на проблемите със застаряването на работната сила,
привличане на млади работници, осигуряване на по-добра безопасност на
персонала и пасажерите

Вътрешни водни пътища
На 15 февруари 2012 г. ETF, EBU и ESO подписват Европейско
споразумение относно някои аспекти на организацията на работното време в
транспорта по вътрешни водни пътища, което е адресирано към Съвета за
решение за нова директива
Споразумението взема предвид Директива 2003/88 / ЕО относно
определени аспекти на организацията на работното време. В Споразумението
се вземат предвид по-специфичните правила съгласно член 14 от Директивата,
които да гарантират високо ниво на здраве и безопасност за работниците в
сектора на вътрешния воден транспорт. Транспортът по вътрешни водни
пътища е международна форма на транспорт, характеризирана първо и преди
всичко чрез трансгранични дейности по европейската транспортна мрежа по
вътрешни водни пътища.

С оглед на значението на транспортния сектор за икономическата
конкурентоспособност, Европейският съюз си е поставил за цел да насърчава
онези видове транспорт, които използват по-малко енергия, са по-екологични
или по-безопасни9. Транспортът по вътрешните водни пътища е екологичен вид
транспорт с наличен капацитет, който може да направи устойчив принос за
премахване на товарите от европейските пътища и железопътни линии.
Организацията на работа варира в рамките на сектора. Броят на
работниците и техните работното време на борда варира в зависимост от
начина, по който е организирана работата в съответното предприятие,
географския район на експлоатация, продължителността на пътуването и
размера на плавателния съд. Някои кораби плават непрекъснато, 24 часа в
денонощието, с екипаж на работни смени. За разлика от тях, по-специално
средните предприятия са склонни да управляват своите кораби 14 часа на ден
в продължение на пет или шест дни в седмицата.
Транспортният сектор по вътрешни водни пътища използва наети
работници10. Статутът на самостоятелно заето лице се определя в
съответствие с приложимото национално право. Условията на труд и живот на
пътническите кораби се различават от тези при други форми на транспорта по
вътрешните водни пътища и по този начин са оправдани специални
разпоредби.
Споразумението се прилага за мобилни работници, наети като членове
на навигацията персонал (членове на екипажа) или в друга функция (корабен
персонал) на борда на плавателен съд експлоатирани на територията на
държава-членка в търговския вътрешен воден път . Операторите на вътрешни
водни пътища не се считат за работници по смисъла от това споразумение,
дори ако те имат статут на работници в собственото си предприятие.
За целите на Споразумението се прилагат определения за"плавателен
съд", "пътнически кораб", "работно време","време за почивка", "ден на почивка",
"превозвач по вътрешни водни пътища","работен график", "нощно време",
"нощен работник", „работник на смяна“, "корабен персонал",
"мобилен
работник" и „сезон“.
В Споразумението се определя работно време и референтен период,
ежедневно и седмично работно време, работни дни и почивни дни, сезонна
работа на пътнически плавателни съдове, максимално работно време през
Съобщение на Комисията за насърчаване на транспорта по вътрешни водни пътища
„Naiades“, COM (2006) 6 окончателен, 17.1.2006 г.
10 Съобщението на Комисията COM (2010) 373 окончателен, 13.7.2010 г .: Потвърждаване на
свободното движение на работниците: права и основни развития, раздел 1.1.
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нощта, годишен отпуск, здравословни и безопасни условия на труд и защита на
непълнолетните. В заключителни разпоредбите се уточняват по-благоприятни
разпоредби, клауза за нерегресия, последващи действия по споразумението.
Морски транспорт
В този секторен комитет са приети няколко споразумения които са
станали задължителни чрез директиви, в т.ч.
Европейско споразумение за организация на работното време на
моряците, 1998 г.
Споразумение относно прилагането на Конвенция на МОТ за труда в
морския транспорт ,2006 г.
Споразумение за промяна на Директива на Съвета 2009/13/ЕО,
съобразно промените в Конвенция за труда в морския транспорт от 2006 г.,
осъществени от МОТ на нейната 103 генерална конференция през юни 2014
година
Други важни документи са :
Наръчник за преодоляване на насилието на работното място -2013 г.
Декларация за насърчаване участието на жените в европейския морски
транспорт -2018 г.
Позиция за дигитализацията в морския транспорт -2017 г.
Декларации и позиции , свързани със защита на персонала в условията
на пандемията КОВИД 19-2020 г.
Освен това, някои от основните теми, които са предмет на обсъждане в
този комитет са правата на работниците, прилагането на конвенциите на МОТ,
засягащи морския транспорт, сигурността на личните данни на заетите и
визовите въпроси, пиратската дейност, подобряване безопасността и здравето
при работа, подобряване условията на труд и живот на корабите, борба с
насилието и тормоза на работните места ,подобряване обучението
и
квалификацията на персонала
Пристанища
Основните тематични области за този комитет засягат безопасността и
здравето при работа, особено с рискови товари, обучение и квалификация
,въпроси на равенството на половете и др.

Важен документ е Съвместна позиция за пазарното и технологично
развитие на корабоплаването и иновациите в работата на пристанищата -2013
г.
Гражданска авиация
Постиженията в европейския социалния диалог в гражданската авиация
включват:
 Европейското споразумение за за организацията на работното
време на мобилния персонал в гражданската авиация , 2000
година, което е адресирано към Съвета за директива;
Освен това са приети и множество други документи, като:
 2011 г. - Съвместно изявление относно ролята на европейския
социален диалог при прилагането на Единното европейско небе;
 2011 г. - Съвместна позиция относно режима на социално
осигуряване, приложим за въздушните екипажи;
 2011 г. - Декларация за преразглеждане на директивата за наземно
обслужване
 2013 г. - Съвместни препоръки от ATCEUC, CANSO и ETF относно
мобилността на работниците в сектора на РВД;
 2015 г. - Справедлива култура: декларация за подобряване на
докладването и анализа на информацията за безопасност;
 2015 г. - Съвместно изявление на AEA, ECA и ETF относно
нетипичната заетост в рамките на работната група на Air Crew;
 2015 г. - Проучване: „Нетипична заетост в авиацията“;
 2016 - Инструментариум за успешен
управлението на въздушния транспорт;

социален

диалог

в

 2018 г. - Подкрепа за социален диалог за наземно обслужване ;

Във връзка с безпрецедентни съкращения на ресурси, които засягат
социалните условия и условията на труд на работещите в управлението на
въздушното движение, безопасността на пътниците и общия капацитет за

контрол на въздушното движение в близко бъдеще ATM / ANS (Ръководство
въздушното движение / аеронавигационни услуги) (ATCEUC, ETF, IFAIMA,
IFATCA, IFATSEA) са решили да отправят петиция към европейските
институции и държавите-членки. Основния призив е да работят с всички
авиационни работници и да намерят план за европейския авиационен сектор,
който включва управление на въздушното движение и аеронавигационно
iобслужване.
Пощенски услуги
Представените и анализирани документи, разработени съвместно от
социалните партньори в сектора на пощенските услуги и приети от тях
обхващат периода 2012 – 2019 г. и са различни по вид и съдържание, но
всичките те са резултат от активен и ползотворен социален диалог на
европейско равнище (европейски комитет за социален диалог в сектора на
пощенските услуги). Посветени са на различни въпроси и теми от важно
значение за еволюцията на сектора (демографски промени, технологични
промени, дигитализация, преразглеждане на нормативната уредба в сектора,
обучение и квалификация и други). Болшинството от разгледаните документи
са резултат от успешно реализирани проекти, съфинансирани от ЕС. Изводите
и препоръките, съдържащи се в тях, са добра основа и пример за работата на
националните синдикати в страните членки от гледна точка на избор на теми за
обсъждане и подходи за решаване на общозначими проблеми.

Нова съвместна декларация относно еволюцията на сектора на
пощенските услуги (18 април 2012 г.)
Съвместната декларация има за цел да надгради предходната от 2007 г.
като се основава на натрупания опит на социалните партньори, да предложи
съответните препоръки към ЕК и да подкрепи развитието на сектора в
контекста на Третата пощенска директива, насочена към пълното
либерализиране на пазара във всички страни членки на ЕС. Декларацията е
насочена също към устойчивото развитие на пощенските услуги, включително
предоставянето на универсална пощенска услуга на достъпни цени. С нея се
цели също да се проследи спазването буквата и духа на социалните клаузи в
Директивата. Съвместната декларация има за задача също да насърчи и
подпомогне социалния диалог на европейско и национално равнище.
Социалните партньори признават, че промените и модернизацията ще
продължат като за да се успешни трябва да се обърне внимание и да се
осигури квалифицирана, мотивирана и гъвкава работна сила. Има остра
необходимост умело да се управляват промените както и да се намери баланс

между адекватно възнаградената работна сила и изискванията за адаптивност
към новите условия. Затова следва да се обединят усилията на мениджърите,
работниците и социалните партньори.
Ръководни принципи по пътя напред:
- Умения да се предвиждат и управляват промените и техните последици
върху организацията на работата, заетостта и квалификацията на работниците.
Това изисква адекватни политики на базата на конструктивен социален диалог;
- Да се отчитат националните специфики и резултатите от социалния
диалог на национално равнище.;
- Насърчаването и подпомагането на пригодността за работа,
вътрешната и външната мобилност на заетите следва да е споделена
отговорност на социалните партньори и самите работници.
- Да се насърчават инвестициите в сектора на пощенските услуги за да се
улесни модернизацията и замяната на традиционната поща с електронна
комуникация. Освен това организацията на работата трябва да се пригоди към
новите условия за да се отговори на високите изисквания за бързина и качество
на потребителите и да се увеличи производителността.
В края на декларацията социалните партньори се ангажират да следят
социалната еволюция на пощенския сектор, особено в страните където
социалният диалог е по-слабо развит. Те призовават операторите на пощенски
услуги да се придържат към горните принципи и да си разменят опит и добри
практики.Необходимо е също така да се повишава осведомеността на всички
заинтересовани страни за социалните последици на предстоящите промени. За
целта ще продължи да функционира т.нар. Социална обсерватория и да се
предлага адекватна информация посредством уеб сайта на европейския
комитет за социален диалог. Социалните партньори се ангажират да
разпространяват максимално широко добрите практики.

Съвместна

декларация

за

съчетаването

на

работните

места

и

квалификацията на заетите в европейския сектор на пощенските услуги (21
ноември 2014 г.)
В декларацията се констатира ,че през последните десет години
секторът на пощенските услуги преживява дълбока трансформация. В този
контекст националните пощенски оператори непрекъснато променят своите
дейности, въвеждат нови технологии и диверсифицират продуктите и услугите,
които предлагат за да отговорят на очакванията на потребителите. В повечето
случаи това се случва с участието на синдикатите, които признават

необходимостта от мерки за справяне с намаляването на заетостта и като цяло
отговарят положително на промените. Социалният диалог също идва на помощ
в тези процеси.
На практика промените в сектора означават създаване на нови работни
места, които изискват нови компетенции. От друга страна, необходима е
адаптация към новите условия на заетост.
В заключение декларацията призовава към активно разпространеие на
нейните принципи и препоръки от страна на социалните партньори по всички
възможни канали и продължаване на усилията по съчетаване на
квалификацията и работните места в сектора на пощенските услуги.

Съвместна декларация относно демографските промени в европейския
сектор на пощенските услуги (17 юли 2015 г).
Констатира се , че Европа застарява и че това е процес, който ще
продължи и в бъдеще. Той се дължи на комбинираното действие на
намаляващата раждаемост и непрекъснатото увеличаване на очакваната
продължителност на живота. По данни на Евростат броят на населениетго в
активна възраст се очаква да намалее с 50 милиона към 2060 година. Това са
сериозни заплахи за икономическия растеж и публичните финанси в бъдеще.
Европейският сектор на пощенските услуги също ще бъде засегнат от
неблагоприятните демографски тенденции в бъдеще. Това се отнася до
заетите в него приблизително 1.7 милиона работници. Сега медианната
възраст на европейските пощенски работници е 44 години. Делът на заетите на
възраст над 55 години непрекъснато нараства след 2000 година. Успоредно с
това в сектора се случват значителни трансформации, при това с голяма
скорост. Този процес изисква диверсификация на работната сила – това
означава нови умения и нови нагласи за да се адаптира към новите бизнес
модели. Днес повече от всякога са нужни адаптивност, гъвкавост и висока
производителност.
Както изглежда операторите на пощенски услуги са изложени по-силно на
демографските промени поради спецификите на тяхната организация. На
първо място, пощенските работници много често работят на едно и също място
и изпълняват едни и същи функции от постъпването си до пенсионирането.
Второ, с намаляването обема на традиционната поща все по-малко се сменя
работната сила. Тоест намаляват по-младите работници, а към това се добавят
замразяването на новите назначения и увеличаването на законовата пенсионна
възраст. На практика непрекъснато се наблюдава застаряване на работната
сила в един трудоемък отрасъл. Функцията по доставяне на писмата е най-

силно засегната от застаряването, повишаването на пенсионната възраст и
изискванията за физическа издържливост.
Социалните партньори имат ясното съзнание за всички тези
неблагоприятни развития. Те очакват дефицити на някои умения в бъдеще
поради демографски причини и липсата на баланс в работната сила както и
проблеми със запълването на някои работни места.
Социалните партньори констатират, че болшинството пощенски
оператори все още не прилагат в достатъчна степен стратегическите подходи
за управление на смяната на поколенията въпреки многото примери за
индивидуални инициативи и мерки. Това се отнася и до прогнозите за
развитието на работната сила и промените в сектора. Някои оператори на
пощенски услуги са в доста затруднена ситуация и не могат да намерят баланс
за работната сила или се налага „да воюват за всеки талант“ при наемането на
нови хора.

Съвместна декларация относно ролята на социалния диалог в
процеса на трансформация на сектора ( 1 декември 2016 г.)
Партньорите установяват, че през последните десет години секторът на
пощенските услуги преминава през сериозна трансформация като интензивност
и продължителност. Тя се обуславя от замяната на традиционната поща с
електронни писма и съобщения и либерализацията на сектора. Технологичните
промени и новото поведение на потребителите принудиха пощенските
оператори да модернизират и диверсифицират своите дейности.
Тези промени се случват в един трудоемък сектор, който предполага
активно физическо присъствие. Всъщност изправени сме пред нови
предизвикателства и нови възможности. Особено важни са социалните
последици /заетост, компетенции и организация на работатата и други/. По
линия на промените пощенските оператори бяха принудени да се ориентират
към нови и много конкурентни пазари.
Всичко това не би могло да се случи без активното участие на
социалните партньори и конструктивен социален диалог. На тези въпроси е
посветен и специален проект, подкрепен от ЕК и реализиран през 2015-2016
година. В него беше включен и компонент за обучение на социалните
партньори в областта на електронната търговия и други съвременни начини на
работа.
По мнение на социалните партньори колективните трудови договори в
страните от ЕС се сключват предимно на равнище компания. Те са много на

брой и включват широк кръг от въпроси. Ефективният социален диалог, в
резултат на който са сключени тези споразумения, допринася съществено за
плавното и безпроблемно протичане на трансформацията.
Колективните трудови договори се занимават с множество въпроси, сред
които са заетостта, условията на труд и статута на работниците. Социалните
партньори отчитат, че са отчетени интересите и на двете страни и са
направени съответните компромиси за да се стигне до споразумение. Средата,
в която се работи е твърде динамична и споразуменията зависят от етапа на
трансформация, в който се намира съответният пощенски оператор.
В споразуменията са включени и мерки за следене на изпълнението им,
както и последващи мерки.
Но социалният диалог не бива да се концентрира само върху
сключването на колективни трудови договори, а и да се води ежедневно и на
всички възможни равнища.
Като цяло споменатите колективни трудови споразумения отчитат и
постигат баланс между конкурентоспособност и необходимата гъвкавост. Найсъщественото е, че е избегната опасността „да паднем до дъното“ по
отношение на равнището на заетост, заплатите и условията на труд.
Съвместна декларация относно обучението в дигиталната ера (
декември 2019 г.)
Според декларацията, секторът на пощенските услуги се развива в
условията на значителни промени през последните години. Пазарът е напълно
либерализиран и пощенските оператори активно се адаптират към нови и
различни потребности на пазара.Съвсем естествено тези промени рефлектират
не само върху развитието на пазара, но и върху организацията на труда,
пазара на труда, обучението и квалификацията и заетостта.
Новите технологии все повече определят как се върши работата за
предоставяне на пощенски услуги и как се променят потребностите на
потребителите. Появяват се нови продукти, услуги и методи на търговия
/електронна търговия/. Те носят със себе си технически и организационни
промени, но и поставят нови предизвикателства пред необходимостта от нови
умения в хода на трансформациите.
Всички тези важни промени не биха би били възможни без приноса на
синдикатите, които се отнасят с разбиране за необходимостта от
модернизация, диверсификация и организационни иновации. Сътрудничеството
и диалогът между социалните партньори имат ключова роля за успеха на
стратегическата промяна на сектора.

В тези условия особено важно значение имат обучението и
квалификацията на работниците и служителите. Към европейския комитет за
секторен социален диалог в пощенските услуги функционират две работни
групи – „Обучение, здраве и безопасност на труда“ и „Еволюция на пощенския
сектор“. Те са реализирали множество интересни инициативи в тази област.
Социалните партньори с право отбелязват общата тенденция за
прехвърляне на работна сила от традиционните пощенски услуги към
дейностите по доставка на пратки под влияние на мощното развитие на
електронната търговия. Тази тенденция следва да се разглежда като
организационно предизвикателство и компаниите следва да се адаптират към
реалностите на пазара и променящите се потребностите на потребителите.
Европейският комитет подчертава, че много често пощенските компании
диверсифицилат своите дейности като използуват предимно вече наетите
работници и служители и с помощта на националния социален диалог.
Обучението, преквалификацията и повишаването на уменията от гледна точка
на ученето през целия живот са особено важни за работниците. Така те ще
придобият нови компетенции и ще могат да предлагат нови услуги в условията
на дигитализацията.
Европейските социални партньори констатират, че дигитализацията
оказва огромно влияние на функциите на различните работни места на всички
нива на организацията и има последици за условията на труд. Затова
пощенските компании организират специализирани курсове за придобиване на
компютърни умения за вече наетите работници и служители.В бъдеще се
очаква да се прилагат както традиционни, така и иновативни методологии за
обучение в контекста на трансформацията на сектора.
Като цяло предстои и по-нататък да се обръща внимание на
компютърните умения на работниците и служителите и да се анализира
доколко те спомагат за изпълнение на традиционните пощенски функции.
Предстои да се проучи допълнително вилянието на новите технологии върху
заетостта в сектора, условията на труд и организационните структури. Това
още веднъж подчертава колко е важно да се обучават и преквалифицират
работниците за да надградят максимално възможно своите умения и да
прилагат дигиталните си знания по най-подходящия начин.

Съвместен принос на европейския комитет за социален диалог в
пощенския сектор към прегледа на Пощенската директива (ноември 2019/)
Европейският комитет за секторен социален диалог отчита и признава, че
универсалната пощенска услуга е сърцевината на нормативната уредба и

регламентирането в този сектор. Преразглеждането на тези основополагащи
документи следва да запази фокуса върху универсалната услуга и нейното
устойчиво предлагане. В същото време някои социетални и технологични
промени като дигитализацията и навлизането на съвременни технологии
повлияха сериозно на пощенския сектор. Доставчиците на универсалната
пощенска услуга трябваше да се приспособят към смяната на потребителите и
потребностите на потребителите. Европейските социални партньори признават,
че справедливите условия на труд подкрепят осигуряването на устойчива и с
високо качество универсална пощенска услуга. В случай, че взимащите
решения решат да преразгледат нормативната уредба, те трябва да отчетат
различията на националните пазари, прогреса на дигитализацията и
потребностите в различните държави членки. Водещ принцип следва да остане
разбирането, че универсалната пощенска услуга е от особена важност за
насърчаване на социалното и териториалното сближаване и кохезия. Ето защо
социалните партньори в пощенския сектор се обръщат към европейските
законодатели с призива да дадат възможност на националните пощенски
оператори да адаптират своите мрежи като отчитат местните и регионалните
особености.
Европейските нормативни документи в пощенския сектор трябва да
гарантират еднакви и справедливи условия за всички играчи. Паралелно с това
те трябва да дадат възможности за въвеждане на необходимите иновации и да
променят предоставяните от тях услуги в зависимост от очакванията на
потребителите. Задължението за универсалната пощенска услуга трябва да се
придържа към принципите на икономическата устойчивост и да отчита
особеностите и възможностите за финансиране на пощенските услуги. С други
думи, при прегледа на пощенската директива европейските законодатели
трябва да дадат известна свобода на националните пощенски оператори да се
адаптират към икономическите и пазарните обстоятелства като в същото време
запазят високото качество на предлаганите от тях услуги и справедливите
условия на труд. Там където цените на универсалната пощенска услуга не
могат да покрият разходите националните пощенски оператори следва да
получат съответната субсидия от публични средства.
Телекомуникации и информационни технологии
В този комитет приоритетни теми са дигитализацията, квалификацията ,
условията на работа и други.Някои от основните документи са :
Съвместна декларация за потребностите от нови умения , 2014 год.
В декларацията се разглеждат развитието на потребностите от нови
умения в телекомуникациите и информационните технологии.Социалните
партньори на европейско равнище обръщат специално внимание на следните
аспекти:

- Насърчаване на младите таланти;
-Насърчаване развитието и кариерите на жените в секторите;
-,Обмен на опит между компаниите;
-Необходимостта от създаване на общи рамки за умения за различните
професии и и длъжности, както и общи рамки за нива на владеене на езици.

Обща позиция то 19 май 2020 относно спиране на атаките срещу работещите в
телекомите (срещу необоснованите атаки за 5 G мрежите)
Изразява недоумението от погрешно рабраната роля на 5G мрежите и
обосновани възражения
срещу опитите за атаки срещу работещите в
телекомуникациите във връзка с внедряването на 5 G мрежите.

Обща позиция относно рисковете от КОВИД- април 2020
Разглеждат се рисковете, причинени
от КОВИД 19
и
предизвикателствата на пандемията, като в позицията специално внимание се
отделя на мерките за защита на безопасността и здравето на работниците в
сектора, специално в телекомуникациите, както и на подкрепата за семействата
им ,особено на заболелите и заразените.

Съвместна декларация –за изкуствения интелект-ноември 2020
В декларацията се разгеждат значението на замяната на жив труд при
опасни и тежки трудови операции работи с роботи, което дава възможност
работниците да се занимават с по-значими и креативни задачи.
В същото време се обръща внимание на предизвикателствата от
внедряването на изкуствен интелект(роботи и др.) в сектора,
свързани с
уменията на работниците, безопасността и здравето при работа, защитата на
личните данни, етиката, равнопоставеността и фундаменталните права на
работещите. Разглеждат се специално и аспектите на психическото здраве,
които можат да получат нови измерения при използването на изкуствен
интелект

Търговия
През последните години в този секторен комитет приоритенти теми също
са дигитализацията, квалификацията на персонала ,икономически аспекти –
конкуренция и пазари и др.

През 2014 г. в секторния комитет е подписана препоръка и план за
действие за насърчаване на социалния диалог в ЕС в новите страни членки на
ЕС (ЕС-13 )и в страните кандидатки за членство (западните Балкани)
Други важни документи са :
Европейско секторно споразумение за мобилна работа и работа от
разстояние в търговията. – 2012 г.
Преди това е подписано предишно, по-старо споразумение, което дори
изпреварва междусекторното рамково споразумение, подписано през 2002
година. В новата версия се подкрепя организация на работа, която осигурява
поддържането на контактите, равностойни условията на работа на работещите
от разстояние и мобилна работа с ИКТ, предотратяване на изолацията. Освен
това се обръща внимание на регулиране границите на работното време,
обученията, социално осигуряване, решаване на управленските конфликти.
Поддържа се и запазване валидността на колективните трудови договори и
споразумения спряво заетите с работа от разстояние и мобилна работа,
базирана на информационни и телекомуникационни технологии(ИКТ)..
Съвместна позиция :Социални измерения на Европейския пакт за
търговията , 2020
В тази позиция се разглеждат различни измерения на Европейския пакт
за търговия ,които имат социален аспекти и/или влияят върху трудовите
отношения, в т.ч. подкрепата на малките и средни предриятия, реформи в
националните системи за образование и обучение, в контекста на
подобряването на професионалното образование и обучение, подкрепа на
социалния диалог в търговията .
Освен това в рамките на комитета се провеждат редица консултации при
разработване на нови европейски документи, например консултация относно
Документ за недекларирания труд, 2013, както и относно
промени в
Директивата за професионални пенсии
Хотелиерство, ресторантьорство , кетуринг и туризъм
Основни области и приети документи:
Квалификация , умения , обучение
В комитета са разработени и публикуване “ Насоки и препоръки за
социалните партньори
за продължаващо обучение в хотелиерството и
ресторантьорството”(2004 г.) С цел да се насърчи по-голямо използване на
новите информационни и комуникационни технологии в процеса на
продължаващо професионално обучение в сектора на гостоприемството,
социалните партньори са създали прогами за продължаващо обучение, които

са предмет на специален интерес за работниците и работодателите в малките
и средни предприятия, които често имат затруднения да участват във външни
обучения, които са с по-голяма продължителност.
Партньорите също са направили преглед на съществуващите електронни
(он-лайн) и гъвкави методи за обучения в сектора на гостоприемнството и
насърчават по-доброто използване на тези методи.
В рамките на комитета и подготовен и паспорт за квалификация и умения
за секторите, които покрива.
С цел преодоляване на високата младежка безработица в ЕС социалните
партньори в този комитет са подписали “Насоки за насърчаване на качеството
и привлекателността на схемите за обучение на работното място в
европейските хотели и ресторанти(2015)”.
Освен това партньорите участват в Европейския алианс за обучение на
работното място. Дейността им специално е насочена към:
-.Прилагане на съвместните насоки за насърчаване качеството и
привлекателността на обучението на работното място;
-Продължаване на набиране и споделяне на информация за схемите на
обучение на на работните места в страните от ЕС, конкретно за сектора;
- Разпространяване на Препоръката на Съвета на ЕС за Европейската
рамка за качествено и ефективно обучение на работното място и насърчаване
нейното прилагане на национално равнище;
- Преглед на участието на социалните партньори в професионалното
образование и обучение на национално равнище
Безопасност и здраве при работа
Социалните партньори в Европейския секторен комитет за хотелиерство
и ресторантьорство са ангажирани конкретно в изграждането и поддържането
на Европейска система за он-лайн оценка на риска за безопасността и здравето
на работните места, която функционира към Европейската агенция
за
безопасност и здраве при работа.Те също набират и споделят информация за
успешните инициативи на национално ниво за борбата срещу сексуални
посегателства и насилие на работното място.
Освен това партньорите са подписали и Съвместна позиция относно
предизвикателствата на пандемията КОВИД 19 през 2020 г.
Споделена
икономика
и
икономика
предизвикателствата за заетостта

на

платформите,

Изправяйки се пред предизвикателствата на дигитализацията и нейното
въздействие върху секторите на гостоприемство и туризъм, социалните
партньори приемат и Съвместна позиция за „Споделена икономика- за
адекватно ниво на осъществяване и справедлива конуренция aв
гостоприемството и туризма”.(2015 г.).
Според текста на позицията, новото технологично развитие засяга
работните места , които са в хотелите и ресторантите, поради некоректните
практики на он-лайн платформите като Airbnb.Партньорите не само споделят
информация за развитието, например споделеното настаняване и хранене,
доставката на храна, но те и сигнализират ЕК за детайли за тази споделена
икономика, нейните структури и влиянито върху заетостта и бизнеса; те също
осъществяват сериозна лобистка дейнсот пред Европейската комисия
и
националните правителства за определени нива на „честна игра” от всички
актьори в сектора на туризма.
Недеклариран труд
Според ЕК секторът на гостоприемство се характеризира с едно от найвисоките равнища на недкелариран труд сред всички сектори в икономиката на
ЕС. Недекларираната заетост не само създава проблеми на предприятията
(нечестна конкуренция) и работниците ( некоретни стандарти за труд) , тя също
е проблем за държавата (намаляване на приходите от данъци и осигурителни
вноски).
По тези причини социалните партньори демонстрират интерес и са
подписали обща „Позиция за недекларирания труд в Европейския сектор на
хотелиерство и ресторантьорство”(2010)
Други аспекти на дейността на комитета са интеграцията на бежанците и
корпоративната социална отговорност.
Разработен е и проект за новите страни –членки „Туризмът са хората”
През 2015/20216 социалните партньори в ЕС създават съвместен проект
за техните членове от няко нови страни -членки (Хърватска, Словения и
Унгария) и някои от страните-кандидатки ( Сърбия, Македония и Черна гора).
Целите на проекта са
.-

Да се осъществи преглед на социалния диалог в участващите страни;

-

Да се открият примери на добър диалог и практики;

-

Да се насърчи и подобри соцалният диалог в туризма в тези страни

Доставки на готова храна /кетъринг по договор

Социалният диалог между социалните партньори в този сектор покрива
някои от следните основни теми
-Обществени поръчки и заетост
Трансграничната инициатива, която се подкрепя със съвместна
декларация „Към отговорно сключване на договори”(2012)”.е насочена към
клиентите от обществения и частен сектор с цел те да приемат договори,
които са икономически и социално най-благоприятни като оферти и да вземат
предвид критерии като способността на предлагащите услуги за изпълнението
им, въпроси на правата на синдикатите, зачитането на трудовото
законодателство и колективните трудови договори в предприятията от веригите
на доставки и други.
През 2019 г., Фуут Севис Европа и Европейската федерация на
работещите в ханителната промишленост, селското стопанство и труизма
подготвят и подобряват Насоки за постигане на най-добри нива на цени в
доставките на храна.
Насоките целят да подпомагат частните и обществени потребители на
храна по договор и да идентифицират и избягват необичайно ниски оферти в
техните процедури на предложения, да избират тези, които предлагат найдобри съотношения между цена и качество за клиентите и за крайните
потребители, както и които предоставят справедливи условия на труд в
сектора.
Корпоративна социална отговорност
По поръчка на комитета е осъществено на сравнително изследване за
преглед на съществуващите национални колективни трудови договори в
кетъринга по договор . Подписано е и Споразумение за корпоративна социална
отговорност в сектора за доставка на храна(2012).Това са други инициативи ,
които са в подкрепа на насоките за обществените поръчки
Обучение и квалификация
Социалните партньори също са подписали Рамка за обучение на
работното място(2019), с цел за допринесат за преодоляване на младежката
безработица в Европа
Банков сектор
Основни документи от последните години:
Съвместна декларация за работа от разстояние за банковия сектор, 2017

В тази декларация се разглеждат основните последици от работата от
разстояние и действия за защита на правата на работниците, подобряване
безопасността и здравето при работа, защита на личните данни и
конфиденциалност,
киберсигурността,
обучението
на
персонала
и
насърчаването на социален диалог.
Съвместна декларация за заетостта при осъществяване на услуги , май
2020
Съвместна позиция за КОВИД кризата(в т.ч.
комитет за сектора по застраховане)-2020 г.

заедно с Европейския

Основни идеи в документа:
-Спазване на мерките;
-Използване на работа от разстояние;
-Специална защита на всички работещи с клиенти

Други
Внимание заслужават документите, приети от Европейския секторен
комитет за личните услуги.Това са две споразумения -първото от 2012 и
актуализирано от 2016 г., за защита на безопасността и здравето на заетите
във физьорството .Те са адресирани до Съвета на ЕС за подготовка и
приемане на директива и съответно за промяната й.
В Европейския секторен комитет за морски риболов е прието едно
споразумение със задължителен харакатер, което е адресирано към Съвета за
подготовка на директива.Европейско споразумение за труда в риболова , 2012
Освен това са приети и :
Декларация за мигририщите рибари в европейската зона на риболов,
2017 г.;
Обща резолюция за необходимостта от силна обща политика в областта
на риболова-2020;
Насоки за социална отговорност в предприятията от веригите на
доставки в риболова-2020

3. Европейският социален диалог в сектори, финансирани изцяло или
преимуществено от националните бюджети и/или със смесено финанасиране

3.1.Обща характеристика
Европейският социален диалог за повечето сектори, финансирани изцяло
или преимуществено от бюджетите на страните –членки е със сравнително
нова история и периодът, за който могат да се наблюдават тенденции е пократък.
Секторни комитети са създадени за следните сектори : централна държавна
администрация; регионална и местна администрация; болнично и доболнично
здравеопазване; образование; сценични изкуства (театър, музика и др.). Тези
сектори са преимуществено или изцяло финанасирани от бюджети.
Освен това секторни комитети са създадени и за сектори като : аудиовизуални дейности, полиграфическа индустрия (печат на преса, книги и др.),
професионален футбол. В тези сектори част от дейностите (национални и
регионални радио-телевизионни оператори, държавно филмопроизводство и
звукозаписни студия и др., както и частично издателската и печатна дейност и
някои футболни клубове) са финансирани от националните бюджети или
финансирани предимно от тях. Други дейности –тези на частни радио- и
телевизионни оператори, звукозаписни студия и разпространение на музикални
произведения, филмопроизводство, издателска дейност и печат, както и
футболни клубове са предимно бизнес-дейности, финансирани с частен
капитал, а някои се финансират чрез спонсорство от частни бизнес и
неправителствени организации- главно аудиовизуалните дейности и
издателската дейност, както и футболът.
За някои от секторите и дейностите, финансирани от бюджетите няма
действащи секторни комитети.Това се отнася до част от дейностите в
културата(музеи, библиотеки и др.), за социалните услуги(които са
финансирани предимно от бюджета, но има и такива с частно финансиране), но
част от тях се покриват от секторния комитет за болнично и доболнично
здравеопазване, както и за повечето дейности в професионалния спорт, който
също е със смесено финансиране.
В рамките на тези секторни комитети има малко споразумения- автономни
или възприети от ЕС като задължителни документи, преобладават предимно
декларации, съвместни позиции, политики и др.

3.2. Преглед на състава и дейността на секторните комитети
Европейски социален диалог в централната и местна администрация

Социалният диалог на европейско равнище за заетите в държавната
администрация (централна и местна) се осъществява в два секторни комитети
– Европейски секторен комитет за централната държавна администрация и
Европейски секторен комитет за регионалната и местна администрация.
.Европейският
секторен
комитет
за
централната
държавна
администрация е създаден през 2010 г. В него работниците и служителите са
представени от Делегация на на синдикатите, които представляват
националните
институции
и
синдикатите
на
европейската
администация(TUNED), както и Европейската федерация на заетите в
обществените услуги (EPSU) и Европейската конфедерация на синдикатите
(ETUC), а работодателите от Европейски работодатели в публичната
администрация (EUPAE).
Той покрива въпросите на работещите и работодателите в централните
национални администрации на страните членки(в т.ч. държавни служители и
наети по трудови договори), както и на заетите и работодателите в
европейските институции.
Основни предизвикателства за този комитет са структурните реформи в
държавните
администрации
на
страните-членки,
децентрализацията,
приватизацията и аутсорсинга на някои административни услуги, стъпките за
създаване на приблизително равностойно условия за заетите в публичната
администрация с тези на заетите в частния сектор, както и натискът да бъде
подобрено качеството на административните услуги.
Основните приоритети на този комитет са :
-Подобряване на стандартите на заетостта в ЕС като цяло;
- Подобряване на политиките на ЕС, засягащи публината администрация;
--Насърчаване развитието на общи ценности : спазване правилата на
законите и ;неутралност; отчетност, прозрачност, равно третиране ;
- Подобряване качеството на обществените услуги;
-Равнопоставеност и разнообразие в заетостта;
- Застаряването на работната сила и решаване на произтичащите
проблеми;
-Безопасност и здраве при работа.
За периода от едно десетилетие, този комитет е използвал всички
инструменти и механизми, които са възможни, за своята работа , както следва:

• Използване на фондове на Европейската комисия за проекти по
социален диалог , като тези проекти са включвали сравнителни изследвания и
изработване на наръчник за психо-социалните рискове в работата и чек-лист за
проверка на нагласите за работа в дигитализирана среда и за съвмествяването
на трудов и личен живот;
• Позиции за финасовите кризи, за стратегиита на ЕС за безопасността и
здраве при работа, за качеството па обществените услуги за лица в
неравностойно положение , както и позиции за КОВИД 19 и последиците;
• Изследване за измерване на разликите в заплащането според пола и
мерки за намаляване на тези разлики;
• Отговори на инициирани от ЕК консултации, най-скорошната е за
националните минимални работни заплати;
• Разработване и разпространение на наръчници за политики за
подобряване на управлението та човешките ресурси;
•През 2010 са приети мултисекторни правила за превенция и
преодоляване на агресия и насилие в работата от трети страни (клиенти,
граждани и др.).
.Европейският секторен комитет за местна и регионална администрация
формално стартира своята работа през 2004 год.Партньори в него са
Европейската федерация на заетите в обществените услуги (EPSU) и
Съветът на европейските общини и региони (CEMR).
Той покрива дейността на регионалната и местна администрация , в т.ч.
административни служители и работници (държавни служители и наети по
трудов доовор), служби за пожарна безопасност, служби за почистване на
населените места и събиране на отпадъците, и др. Комитетът насърчава
установяване и развитие на ценности в административното обслужване,
основани на социална и екологична отговорност и отчетност. Комитетът
осъществява влияние в областта на разработването на политики и
законодателство, засягащо заетостта, безопасността и здраве при работа,
обучението на персонала, социалната и трудово –правна закрила и др.
Основни предизвикателства и цели на този комитет са :
-Насърчаване на социалния диалог на европейско и национално
равнище между синдикатите и работодателските организации в
регионалната и местна администрация;
-Обмен на информация за пазара на труда и споделяне на добри
практики;

-Наблюдаване на технологичното развитие и неговото въздействие
върху работниците и работодателите в тези сектори (особено на
дигитализацията);
-Промените в климата, преходът към нисковъглеродна енергия,
миграцията и тяхното значение за общините и населението;
-Набиране на млади работници и служители и задържане на
възрастни за работа в публичната администрация;
-Учене през целия живот
Основните тематични приоритети на този комитет са насочени към :
-Икономическите кризи и влиянието им върху регионалното и
местно управление;
-Миграцията и насоки за превенция на дискриминацията ;
-Преструктуриране и прилагане на съвместната рамка, подписана
от представителите на работницине и работдателите на европейско
равнище;
-Постигане на минимални стандарти на правата по информиране и
консултиране в тези сектори;
-Социално отговорни обществени поръчки;
-Подобряване на социалните услуги;
-Безопастност и здраве при работа;
-Насоки за реакции при проява на агресия и насилие от трета
страна (т.е., клиенти, граждани и др.);
-Насоки за действия за подобряване равнопоставеността на
половете.

Европейски социален диалог в здравеопазването
Създаден е . Европейски секторен комитет за болнично и доболнично
здравеопзаване , който съществува от 2007 година. Основните социални
партньори в него са
Европейската
работодателска
асоциация
на
болниците и другите организации от здравеопазването (HOSPEEM) и
Европейската федерация на заетите в обществените услуги (EPSU).
Този комитет покрива дейността на работодателите и наемните
работници в здравеопазването и част от социалните услуги, като по-голямата
част от заетите са в болничното здравеопазване.

Основните предизвикателства за този комитет и покриваваните от него
сектори засягат :
-

Осигуряването на персонал (в т.ч. и транстранични форми) и
задържането му в организациите;
Застаряването на работната сила и възможностите за обновяването
й;
Дефицитът на умения и редовното надграждане на съществуващите
умения и преквалификация на персонала;
Безопасността и здравето при работа ,превенция на заболеваемост, в
т.ч. и на скелетно-мускулни проблеми;
Психо-социални рискове на работните места;
Възникващи аварийни ситуации в процеса на осигуряването на
услуги(превенция, лечение и др.);
Нарастващото използване на дигитални технологии и последиците от
това;
Развитието на нови модели на здравни и социални грижи-по
домовете, чрез он-лайн връзки и др.и последиците ;
Нарастващите изисквания и очаквания на пациентите за високо
качество на здравнте грижи;
Подобряване на здравните и социални грижи в контекста на
застаряването на населението;
Поблеми с неравнопоставеността на достъпна до здравни грижи в
някои страни от ЕС

В контекста на посочените предизвикателства, основните тематични
области на този секторен комитет се конкрентрират в следните направления:
-Набиране
и
задържане
здравеопазването;

на

работници

и

служители

в

-Продължаване насърчаването на ученето през целия живот и
професионалното развитие на работещите в здравеопазването;
-Безопасността и здравето при работа;
-Подобряване капацитета на структурите на социалния диалог в
здравеопазването във всички страни от ЕС;
-Насърчаване обмяната на знания и опит между социалните
партньори от отделните страни-членки на ЕС;
-Влияние върху политиките на европейско равнище чрез подобряване
участието на социалните партньори в наблюдението на процесите и

участие в консултациите на европейско равнище за подобряване на
законодателството, засягащо секторите.

. Европейският социален диалог в образованието
Европейският секторен комитет за образованието функционира от 2010
год., като основните партньори в него са Европейската федерация на
работодателите от образованието (EFEE) и Европейският синдикален
комитет за образование(ETUCE).
Европейският секторен комитет покрива дейността на предучилищното
образование /или ранното образование на деца (детски градини), началното,
прогимназиално и средно общо образование, професионалното образование и
обучение, висшето образование и научно-изследователската дейност, като
обхваща работата на преподавателски, изследователски, управленски и
административен персонал.
В сегашния етап комитетът се фокусира най-вече върху следните
тематични области:
-Роля
на
социалния
диалог
за
гражданското
междукултурния диалог и демократичното гражданство;

образование,

-Тенденции на „отворено” и иновативно образование ,в т.ч. с използване
на ИКТ;
-Подобряване на уменията и условията на труд на учителите и
управленските кадри;
-Подкрепа на учителите, обучители и управленския и административен
състав да подобряват квалификацията си и да се развиват
професионално;
-Как да се направи професията на учителите по –привлекателна, особено
за млади хора;
- Подобряване на адаптацията на професионалното образование и
обучение и дуалното обучение/обучение съвместно с работа към
потребностите на пазара на труда и създаване на Европейски алианс за
дуално обучение;
-Подобряване на висшето образование и научните изследвания,
адаптация към пазара на труда и потребностите на икономиката и
съобразяване с мобилността и изискванията за равнопоставеност на
половете;

-Насърчаване на социалния диалог на национално ниво и връзката с
Европейския социален диалог;
-Насърчаване на наблюдението на приложението на резултатите от
Европейския секторен социален диалог на национално равнище.

Европейски социален диалог в културата
Един от секторните комитети за тази сфера е Европейският секторен
комитет за изпълнения на живо(сценични и музикално -сценични изкуства)
Основни партньори : синдикати: Европейски алианс на изкуствата и
развлеченията(EAEA), ЕuroMei- секцията на UNI-Europe за медии и
изпълнения, Международна федерация на музикантите(FIM), Международна
федерация на артистите(FIA) ; работодатели - Европейска асоциация на
работодателите от изпълнителските изкуства(Pearle)
Основни теми са : законодатателство, социалното осигуряване(особено
за заетите на свободна практика), условията на работа (конкретно свързани с
много пътуване), извънреден труд, данъци ,визи и разрешеия заработа в други
страни.
Основни направления:
-Социален диалог , капацитет на социалните партньори;
-Безопасност и здраве при работа;
-Квалификация и преквалификация;
-Работа зад граница;
-Публично финансиране на изпълнителските изкуства

Друг комитет е Европейският
дейности

секторен комитет за аудио-визуални

Основни партньори в него са :
Синдикати : EURO-MEI, секция за медии на -УНИ Европа; Европейска
федерация
на
журналистите(EFJ);Международна
федерация
на
музикантите; Международна федерация на артистите;
Работодателски организации: Асоциация на комерсиалните телевизии в
Европа(ACT); Асоциация на европейските радиостанции(AER); Европейска
координационна мрежа на независимите продуценти(CEPI);Европейски съюз

за радио- и телевизионно разпространение(EBU);Международна федерация
на филмовите продуценти(FIAPF)=
Този сектор е по-силно комерсиализиран и дейността на комитета
покрива както филмопроизводството, звукозаписа и обществените и частни
радиа и телевизии, така и новите електронни (он-лайн) медии.. Основни
проблеми:
За публичните аудиовизуални дейности –финансова устойчивост и
независимост ;
За търговските –проблеми с рекламните поръчки и намаляване обема на
работа
Проблеми съществуват и за он-лайн медиите: различни неформални
платформи ,пиратство
Други проблеми са заетостта (несигурност, атипични договори, запазване
на професионалния статус, повече гъвкавост и мобилност)
Основни теми:
-умения и обучение;
-равнопоставеност, разнообразие и недопускане дискриминация;
-нови форми на заетост;
-подобряване на трудовите отношения;
-пиратски дейности;
-безопасност и здраве при работа

Други – дейности със смесено финансиране
Европейски секторни комитети са изградени за издателската дейност и
професионален футбол

3.3.. Документи и теми
Eвропейски секторен комитет за централна държавна администрация
Приети са две споразумения :
Споразумение за работниците и и техните синдикални права за
информиране и консултиране при преструктуриране , което е адресирано до
Съвета на ЕС с идята да стане задължително чрез директива на ЕС(2015 г.)

Целта на това споразумение е да се осигурят общи минимални условия
за информиране и конксултиране на заетите в обществения сектор , в т.ч. и в
държавната администрация, чрез представители на наемните работници ,в т.ч.
и чрез синдикатите.В случаи на изключения за тези права(т.е., ограничени или
липса на такива), уредени в националното законодателство на някои страни ,
т.е. следва да се премахнат и националното законодателство да се уеднакви с
това на останалите страни –членки и съобразно предвидените общи стандарти.
Освен това, комитетът насърчава страните-членки да въведат такива
стандарти и за регионалната и местна администрация.
Съгласно споразумението , консултациите с работниците и служителите
трябва да включват :
-Безопасността и здравето при работа;
-Работното време и политиките на съвместяване на трудов и личен
живот;
-Последиците от организационно –структурни решения и промени в
профила на предлаганите услуги за заетостта и условията на труд в
централната администрация.
Освен това, работниците и служителите трябва да бъдат информирани и
консултирани , съобразно техните национални закони и по редица други въроси
като :
-Насоките по заплащане на труда;
-Професионалното обучение и квалификация;
-Мерките за равнопоставеност на половете и недопускане на
дискриминация;
-Социалната защита ,в контекста на спецификата на условията на
работа в обществения сектор.
Осигуряването на узаконяване на споразумението
за правата по
информиране и консултиране на работниците и служителите от централните
държавни и дминистративни органи от 2015 година е много важно, според
Европейския секторен комитет, особено заради извършващите се
преструктурирания на административните системи.Друг аспект е масовото
приложане на работа от разстояние и растящото значение на безопасността и
здравето
при
работа
поради
пандемията.
В момента между ЕК и социалните партньори се провеждат дискусии по
предлаганото споразумение, както и за подобряване на социалния диалог в
държавната администрация на национално равнище., като се очаква и доклад

на съветник на европейския комисар по труда и социалнните въпроси , който да
бъде представен през февруари 2021 г.

Европейско рамково споразумени за качествени
държавна администрация , 2012 г.(автономно).

услуги в централната

То се прилага по съгласие на партньорите, но няма задължителен
характер. То е подготовено през 2012 година и засяга качеството на услугите в
централната държавна администрация.
Целта на това споразумение , според социалните партньори е
-

-

Създаване и развитие на общи ценности за институциите и наемните
работници в централните администрации на страните –членки;
Принос към дискусиите на национално и европейско равнище за
развитие и подобряване на обществените услуги ,които са
сърцевината на „социална Европа”;
Да се създадат правила за по-нататъшната работа на комитета

Освен това, в Европейския секторен комитет за централна държавна
администрация са разработени и приети редица други документи, като :
-Препоръка за намаляване различията в заплащането според пола(2014
г.).
Посочено е изискване е социалните партньори на национално равнище
да се стремят да намаляват на различията в заплащането средно до не повече
от 11,4 %. Освен това партньорите препоръчват да има дългосрочен подход
към равенството на половете., да се намалят хоризонталната и вертикална
сегрегация и да се поддържат бази данни за заплащането на двата пола;
-Консултации с ЕК относно осигуряване на справедлива минимална
работна заплата в държавите –членки.(2020). първи етап
.В нея се подкрепя правото на колективни преговори за осигуряване на
справедлива минимална работна заплата, както и небходимостта това право да
се осигури на всички работници, независимо дали са от частен или обществен
сектор или от НПО.;
-Консултативен доклад, по искане на ЕК, за „Зелената книга
преструктуриране и промяна”, относно обществения сектор(2012);

за

-Консултации с ЕК относно „Рамка за качествено професионално
обучение”(2012);

-Консултация с ЕК относно насърчаване на сътрудничеството между
държавите членки за превенция и борба с недекларирания труд (2013).
-Позиция за безопасните и здравословни условия на труд в държавната
администрация (2013 г.);
-Позиция за КОВИД 19 и последиците, в контекста на необходимостта от
инвестиране в персонала на държавната администрация (2020 г.).
Подкрепя се поддържането на обществените услуги и и тяхното
развитие, защитата на фундаменталните
права в труда, подкрепа на
съкратените работници и служители, осигуряването на защитни и предпазни
средства и тестове на работните места.

Регионална и местна администрация
В този секторен комитет не са подписвани споразумения , но за повече от
16 години работа са приети редица важни документи-съвместни декларации,
позиции, инициативи и др.Някои от тях са следните:
-Рамка за действия за регионалното и местно управление (2012г.)
Тази рамка е резултат от проект „Бъдещето на труда в местното и
регионално управление”, осъществен през 2011 год. Очертана е
необходимостта от конкретни действия, в областта на финансирането,
миграцията, професионалното обучение и квалификация, устойчивото
развитие, равенството на половете, както и набирането и задържането на
квалифицирана работна сила.
Основни дейности, които са очертани в рамката за действия :
А.Подобряване дейността на регионалните и местни органи на
управление и осигуряване на небоходимите финансови средства, в т.ч. чрез:
-Използване на социалния диалог за подобряване ефективността и
качеството на услугите, в т.ч. и за подкрепа на реформите в местното и
регионално управление;
-Гъвкав подход към обществените поръчки, чрез продължаване
сътрудничеството между публичните институции и организации и
търсене на социално отговорни действия при възлагането и
изпълнението на поръчките;
-Наблюдение на въздействието на кризите върху регионалното и местно
управление, в контекста на „новото управление на обществения
сектор”.Тук следва да се има предвид ,че това не означава само

редуциране и оптимизиране на разходите, а търсене на балансиран
подход за ефективност на приходи и разходи.
Б. Набиране и задържане на работници и служители, чрез:
-Анализ на демографските промени;
-Фокус към младежката работна сила

В.Умения и учене през целия живот:
- Организиране на курсове по време на работа в регионалното и местно
управление;
-Стремеж към постигане на 15 % участие в обучителни курсове и семин
ари

Г.Равнопоставеност на половете:
-Насърчаване разпространяването на насоки за равенствого на половете
на работното място;
-Наблюдение на въздействието на редуцирането на обществени разходи
върху равнопоставеността на половете

Д.Въпроси на миграцията
-Интегриране на имигранти в работата на местното и регионално
управление
и
антидискриминационни
действия,
действия
за
преодоляване на езиковите бариери и др.

Е.Устойчиви работни места
- Осигуряване продължаването на важната роля на въпросите на
околната среда;
-Осигуряване възможности представителите на работниците и
служителите да участват активно в решаване на проблеми на
устойчивото развитие

Позиц ия за подкрепа на Европейската рамка за действие
за
насърчаване на младежката заетост, инициирана от междусекторните социални
партньори в ЕС.(2013)
Конкретизират необходимостта от повече и качествени работни места и
обучение за млади работници и служители специално в местната и регионална
администрация.Изискват разширяване на социалните грижи и услуги с цел
привличане и задържане на младежите в обществения сектор, в контекста и на
застаряване на населението и отпадане на редица служители в пенсионна
възраст.Обръща се внимание на процента заети младежи в публичните услуги
и на наличието на атипична заетост(непълно работно време, временни
договори, стажове и др.) и на необходимостта от намаляванаето на този вид
договори, специфични за младежите.
Съвместна декларация на социалните партньори за възможностите и
предизвикателствата от дигитализацията на регионалното и местно
управление(2015 г.)
Анализира въздействието на дигитализацията върху заетостта и
работните места в обществения сектор и конкретно в местното и регионално
управление, в т.ч. опростяването на процесите и подобряването на скоростта и
качеството на услугите, развитието на електронни услуги и други иновационни
методи за информиране на гражданите и предоставянето на обществените
услуги и др. Промените в организацията на труда и условията на труд трябва
да бъдат подкрепени в контекста на подобряване качеството на услугите.
А.Стратегия за дигитален единен пазар:последици
-Измеренията и заетостта и труда последици за правата на служителите
(работническо участие и адаптиране ,социални права и тяхната защита,
правата по колективно договаряне и др.);
-Цена и полза от електронни услуги и необходимостта от инвестиции в
обществения сектор, конкретно в местното и регионално управление;
-Дигитализацията обаче изисква съобразяване с интересите на наемните
работници ,в т.ч. подобряване условията на труд и прилагане на
подходяща организация на труда.

Б.Основни приоритети за социалните партньори:
-

Откритост и прозрачност на процесите на дигитализация;
Предварителни консултации с органите на местно и регионално
управление и наемните работници, в контекста и на колективните
преговори и договаряне и подготовката им за адекватна реакция на
дигитализацията ;

-

-

-

-

Преходен период, съпроводен и с консултации с потребителите на
обществени услуги;
Насърчаването на социалния диалог;
Предварително адекватно обучение на заетите, които ще бъдат
засегнати от дигитализацията; изследване на потребностите от
обучение за различните групи работници и служители;
Наблюдение и оценка на процесите и последствията с цел
подобряване на провежането на дигитализацията; например
последици като премахване на личните контакти или контактите по
телефона с клиентите, промени в психофизиологичните и социалнопсихологическите условия на труда; изследване и разпространение на
добри практики;
Дигитализацията трябва да насърчава овластяването на работниците
и да насърчава тяхната автономия;
Очаква се дигитализацията да породи нови форми на труд и това да е
от полза и за наемните работници, и за работодателите;изследване
на промените в трудовия процес;
Подобряване защитата на личните данни на работниците и
служителите

Съвместна позиция относно решението
насърчаване на социалния диалог (2015)

на

високо

равнище

за

-Подчертава се ключовата роля на социалния диалог специално в
местното и регионално управление;
-Подкрепа на решенията на ЕК(с председатател Ж.К.Юнкер) за
възстановяване на социалния диалог;
-Изразява се готовността да се използва потенциала и възможностите на
европейския секторен социален диалог;
-Подчертава се необходимостта от преварителни консултации по всеки
въпрос;
-Изтъква се значението на обмена на добри практики;
-Подчертава се значението на Европейския семестър и на интегрирането
на европейските социални партньори в регионалното и местно
управление в този процес.
Съвместни насоки относно миграцията и превенцията от дискриминация
в регионалното и местно управление (2014 г.)

Подчертава се значението на социалното включване в заетостта и на
работните места като фактор за интеграцията в обществото като цяло. Изтъква
се , че е важно ускоряването на процесите на признаване на бежански статут с
цел по-бързо намиране на работа от търсещите убежище. Освен това,
партньорите се съгласяват, че интеграцията на имигрантите минава през
плащане на равностойни заплати и предлагане на равностойно условия на
труд.
Местните и регионални органи на управление, съвместно със
синдикатите трябва да осигурят бързи и качествени услуги за имигранти.
Значение има и адекватната информация на имигрантите за техните права ,в
т.ч. и правото им на труд и фундаменталните им права на работните места.
Предлагат се и примери на добри практики на интеграция на имигрантите
чрез местните и регионални органи на управление в различни страни от ЕС.

Рамка за баланс на трудов и личен живот в местното и регионално
управление(2016)
-Насърчават обмена на добри практики между органите на местно и
регионално управление тяхното прилагане, в т.ч. за благосъстояние на
работното място, равнопоставенст на половете ,баланс на трудов и личен
живот, проекти за решаване на проблеми и оценка на резултатите;
-Изтъкват значението на инвестиции за качествени работни места;подкрепят програмата на МОТ за достоен труд;
-Подчертават значението на новите технологии за подобряване и
разширяване периметъра на предлаганите услуги;
-Настояват за набиране на инфомация и наблюдение по какъв начин
местните и регионални органи използват новите форми на труд, т.е.временна
работа, срочни договори, самозаетост и др. и тяхното влияние върху
работните места , баланса на трудов и личен живот и качеството на услугите;
-Настояват за наблюдение на демографските тенденции в работната
сила, в т.ч. и в аутсорсваните услуги в контекста на бъдещото развитие и
потребности от работна сила, както и за наблюдение на половия състав на
работната сила;
-Настояват за оценка на въздействието върху здравословното състояние
на работната сила преди извършване на промени; за изследване на значението
на половите различия при безопасност и здраве при работа и съответни
мерки;за адекватно обучение на служителите и мениджърите при въвеждане на
нови услуги

Съвместни насоки за план за действие относно равнопоставеността на
половете в местното и регионално управление(2017)
Плановете за действие трябва да засягат наблюдение и действия в
основни аспекти на труда като :набиране и условия на труд; обучение; баланс
на трудов и личен живот;безопасност и здраве при работа;превенция на
сексуално и други форми на насилие на работното място;промени в
организацията и методите на работа; създаване на база данни за
съотношението на половете в конкретните организации;равно заплащане и
оценка на работните места и функции и ролята на критериите за оценка на
труда за кариерното развитие
и заплащането в контекста на
равнопоставеността
на
половете;въздействие
на
преструктурирането
(обединяване на общински администрации, аутсорсинг и приватизация на
услуги и др.) върху трудовия статус на двата пола;влияние на обществените
поръчки; наблюдение и прилагане на подходите
Съвместна позиция по предложенията за справедливо минимално
заплащане , съгласно Договора за функциониране на ЕС(2020)
-Изразява се подкрепа на стремежа за сближаване на равнищата на
заплащане в страните –членки и значението на справедливото заплащане;
-Според партньорите в комитета, заплатите трябва да се договарят
автономно между социалните партньори на национално равнище.Според
европейските социални партньори страни-членки, в които няма
минимални заплати не следва да бъдат принуждавани да приемат
закони за такива,а механизмите на разпростиране следва да се
прилагат само ако социалните партньори го искат;
-Подкрепят решението на ЕК да насърчава колективните преговори и
договаряне в страните –членки и тяхното разпростиране.
Съвместна позиция за КОВИД 19(2020)
-Поддържат спазването на фундаменталните права и инициативата на
МОТ за достоен труд в условията на пандемия;
-Подкрепят наблюдението на прилагането на Европейския стълб за
социални права;
-Предлагат дискусии за последиците за труда от КОВИД 19-организация
на труда, работа от разстояние, безопасност и здраве при работа, работно
време, баланс на трудов и личен живот и мерки за поддържане на достойни
условия на труд;
-Насърчават своите членове на национално ниво да участват в
социалния диалог за мерките при пандемията;

-Призовават европейските институции да инициират ратифицирането
от страните –членки на съответни важни конвенции на МОТ (базови
конвенции, конвенции 144, 151, 155, 187) и Препоръка 202 за базова
социална защита ;
-Насърчават подобряване финансирането
здаревопазване, социално подпомагане и др.;

на

обществени

услуги-

- Предлагат използване на допълнителни възможности за подкрепа на
местното и регионално управление с оглед на допълнителни мерки за защита
на общностите;
-Подкрепят подобряване капацитета на всички страни от ЕС за ранно
предупреждение, намаляване на риска и управление на националния и
глобален риск за здравето на населението, за да се намали въздейстието на
втора вълна от пандемията;
-Призовават да бъдат включени европейските социални партньори в
действия по оценка на въздействието на кризата и предложения за мерки за
преодоляването й в икономически и социален контекст

Здравеопазване
В рамките на този секторен комитет е приети едно рамково споразумение
с тенденция то да бъде възприето от Съвета на ЕС като основа за директиваРамково споразумение за предотвратяване на тежки наранявания и други
здравни рискове в болниците и други организации на здравеопзаването(2009
г.)., което е особено актуално и сега , в условията на пандемията КОВИД 19. То
засяга заетите в здравеопазването ,в т.ч. и мениджърите, наетите за временна
работа и др. Споразумението покрива и условията на труд на стажантите и
студентите , които имат практически упражнения. Споразумението покрива и
наетиге от физически лица здравни работници.
Коментира се провеждането на превантивни мерки и използването на
предпазни средства срещу евентуални злополуки, заразявания с болести и др.
Основни предпоставки за превенцията:
-Добре обучена и мотивирана работна сила;
-Активна роля на представителите в комитети/групи по условия на труд;
използване на информирането и консултирането;
-Отговорност на работодателите да осигурят всички аспекти на
адекватна работна среда, в т.ч. добра организация на труда и психосоциална среда;

-Отговорност на всеки работник и служител за своята безопасност и
безопасността на останалите му/й колеги, съобразно квалификацията на
заемащите отделни позиции и изискванията на работодателите ;
- Всички трябва да работят на принципа че „риск винаги съществува”;
- Насърчаване на култура тип ”без обвинения”.Отчетите за инцидентите
следва да се базират на систематичните фактори, а не на
индивидуалните грешки.
-Процесът трябва да се развива на база „оценка на риска” и
предприемане на мерки на основа на резлтатите : премахване на
рисковите аспекти, предотвратяване и защита от последиците, чрез :
използване на законодателството, добри практики, обучение и
преквалификация на работещите, ваксинации(ако са необходими) и др.
На основа на това споразумение през 2010 година е приета Директива
2010/32/ ЕС за предотвратяване на тежки наранявания и други рискове в
болниците и други здравни организации.
Европейският секторен комитет разработва и приема през 2013 година
Доклад за приложението на Директива 2010/32/ЕС.
Освен споменатото споразумение, в този секторен комитет са приети
редица други важни документи :
През 2008 година е приет Кодекс за етични стандарти за трансгранично
наемане на работници и служители в здравеопазването и тяхното задържане
на работа , а през 2012-Доклад за приложението на кодекса.През 2018 год. е
приет документ във връзка с 10-тата годишнина от приемането на Кодекса на
поведение.
Счита се, че Кодексът за етични стандарти е едно от най-големите
постижения на този секторен комитет, тъй като чрез него се създават условия
на равноспоставеност за работещите в здравепазването във всички страничленки (с участието и на Норвегия), като се премахват ненужните бариери за
наемане на работна сила, които са причинине от неетични практики на
набиране на персонал. Той включва няколко основни принципа , като :
-висококачествени здрави услуги, достъпни за всички граждани в ЕС;
-регистриране и набиране на данни;
-планиране на заетостта, на основа на потребностите от работни сила;
-равен достъп до обучение и кариерно развитие;
-открита и прозрачна информация за всики свободни работни места в
здравеопазването в ЕС;

-справедливи и прозрачни трудови договори;
-регистриране,
равнища;

разрешения

и

признаване

на

квалификационните

-подходящ стандарт на живот и жилищно настаняване на наетите от
други страни;
-равни права и недопускане на дискриминация;
-насърчаване на етични практики за набиране на персонал;
-свобода на сдужаване;
-прилагане ,наблюдение и оценка на резултатите

През 2010 год. е приета Рамка за действия за осигуряването и
задържането на персонал, а през 2016 година е приет Доклад за стратегиите,
мерките и инициативите на националните правителства и социалните
партньори за осъществяване на основните идеи на рамката.
Рамката за действия включва няколко основни тематични области:
-Подобряване организацията на труда;
-Развитие и прилагане на механизми за планиране на работната сила в
здравните заведения;
-Насърчаване на разнообразието и равенството на половете;
-Първоначално обучение на работното място, учене през целия живот и
продължаващо професионално развитие;
-Постигане на възможно най-безопасна работна среда

През 2011 социалните партньори са изразили свои позиции относно
промени
в
Директивата
за
признаване
на
професионалната
квалификация(2005/36/ ЕО).
Социалните партньори оценяват ролята на взаимното признаване на
професионалната квалификация на работещите в здравеопазването и
насърчаването на мобилността между страните –членки за професионалното и
кариерното развитие на работниците и служителите от здравеопзването ,както
и икономическите ползи.В същото време те признават, че засилването на
мобилността води до дефицит на медицински кадри в някои от страните-членки
на ЕС, по-конкретно в тези от централна и източна Европа.

В документа се подкрепя опростяването на процедурите за признаване
на професионалната квалификация на медицинските кадри между страните –
членки на ЕС, както и обмена на добрите практики и използването на добрите
модели. Освен това европейските социални партньори подкрепят създаването
на общи европейски минимални изисквания за професионалните компетенции ,
като конкретно за медицинските професии и за тези в социалните услуги се
изисква особено внимание, преди да се формулират общи стандарти.
Прекалено бързото създаване на обща рамка може да демотивира страните,
които се стремят към подобряване на професионалното равнище на
медицинските си кадри.
Подкрепя се и хармонизирането и създаване на минимални стандарти за
необходимото
обучение
за
медицински
сестри,
акушерки
и
фармацевти.Подкрепя се и формулиране на изисквания за минимална езикова
компетентност, с цел създаване на нормални комуникации с колегите и
пациентите от приети на работа от други страни медицински специалисти.
През 2012 год. има обща позиция на социалните партньори относно
Плана за действие на ЕС за работната сила в здравеопазването , в .т.ч. и тези,
заети в социални грижи с настаняване..
Съвместна декларация за продължаващо професионално развитие и
учене през целия живот на всички заети в здравепозаването в Европейския
съюз (2016 г.)
В декларацията партньорите се позовават на растящия дефицит на
здравни работници в ЕС, поради застаряването на работната сила, трудностите
по задържане на работа на квалифицирани кадри(поради липса на
преспективи, недостатъчно добро заплащане, проблеми с условията и тежестта
на труда).Други предизвикатателства са новите технологии, промените в
методите на предоставяне на здравни грижи, растящия брой възрастни
пациенти, пациенти с хронични заболявания и деменции,както и нарастващите
изисквания на пациентите от различни групи към качеството на
здравеопазването .
Разглеждат се основанията за по-нататъшно използване на
продържаващо професионално развитие и дългосрочно обучение (учене праез
цеия живот) в системите на здравеопазването., в т.ч. за подобряване
осигураването и задържането на персонал, създаване на по-добри условия за
професионална кариера и удовлетвореност от труда у работниците и и
служителите в здравеопазването.
Изтъква се и ролята на социалните партньори на национално и
европейско равнище за :

-Насърчаване участието в обучения и представяне на различни програми
на национално, регионално , организационно равнище и др.;
-Насърчаване работниците и служителите от всички професионални и
възрастови групи да подобряват своята квалификация;
-Съвместна работа за проектиране и прилагане на модели
продължаващо професионално развитие и учене през целия живот;

за

-Включване аспектите на продължаващото професионално развитие и
ученето през целия живот в колективните преговори и договаряне в сектора, на
регионално /общинско равнище и в организациите, както и в преговори за
тристраннни споразумения на национално ниво за сектора и в регионите;
- Осигуряване на условия за включване в обучения на всички желаещи с
помощта на синдикалните им представители по месторабота.
Други аспекти:
-Финансиране: главна отговорност е на работодателите.и компетентните
държавни органи. Освен това отделните работещи трябва да инвестират в
своето обучение в контекста на бъдещото си развитие и кариера;
-Равнопоставеност на достъпа:трябва да бъде възможно за всички
възрастови и професионални групи, модели на работа и типове
договори.Специално внимание следва да се обърне на групите, които не са
достатъчно добре представени в обученията (лица над 45 години, работещи на
непълно работно време, заети в спешната помощ, работещите нощни смени и
нискоквалифицираните работници в здравеопазването);
-Форми на професионално развитие : разнообразие и различни
възможности според продпочитанията и особеностите на договорите и
условията
на
работа.
Формални
и
неформални,
академични
и
практически,индивидуални и групови, он-лайн или смесени и други.

Образование
Европейският секторен комитет за образованието не е приемал
спорзумения-автономни или такива, които да бъдат предложени на Съвета на
ЕС за преработване в директиви.В същото време комитетът е
приел
множество документи от различен характер и с различна тематика, които
отговарят на приоритетите в дейността на европейските социални партьори.
Съвместна
декларация
за
образование,
изследвания„Инвестиране в бъдещето”-2011 г.

обучение

и

Социалните партньори подкрепят „широко образование,
което се
отличава с начало на включване в образователната система в ранна детска
възраст и развитие на разностранни умения, които подготвят децата и
младежите за пазара на труда и обществения живот.
Насърчаване на „ученето през целия живот”, чрез създаване на умения и
нагласи за нови знания и готовност за ново обучение.
Образованието не трябва да бъде насочено само към пазара на труда и
потребностите на икономиката, а да възпитава към социално сближаване,
активно гражданство, равнопоставеност и възприемане на културното
разнообразие, което подготвя хората да живеят заедно в демократично
общество.
През 2012 година са приети съвместни препоръки , на основа на
разработен проект „Осигуряването
и задържането на персонала в
образованието, като предмет на социалния диалог
Съвместна позиция относно промените в Директива за професионалната
квалификация (2005/36/ЕО).-2012 г.
Социалните партньори
приветстват предлаганите промени в
директивата и възможността за взаимно признаване на професионалната
квалификация съобразно националните стандарти, в т.ч. за учители и
преподаватели. Подкрепя се опростяването и улесняването на процедурите по
признаване на професионалната квалификация.Заетите в училищно и други
образование, които не са граждани на съответната страна трябва да бъдат
третирани равностойно и справедливо в техните трудови отношения.
Подкрепя се инициативата да се създава обща Европейска
квалификационна карта, а и да се даде възможност да се създават карти
според отделните професии, с участието на националните и европейски
съсловни организации и на социалните партньори. Подкрепя се създаването на
обща рамка за обучение и тест за общи базови принципи по отношение на
учителските професии в ЕС , с цел преодоляване на различията.
Социалните партньори обаче настояват за контрол на езиковите
компетенции по отношение на всички професии, в контекста на
признаване на професионалната квалификация.
През 2013 г. е разработен и приет Съвместен доклад на социалните
партньори в образованието за приложението на многосекторни насоки за
превенция от насилие и агресия в работата , причинени от „трети страни”
Съвместна декларация за подкрепа на ранната академична кариера на
изследователите, заети в системите на висшето образование в Европа-2015 г.
Политики:

-Подкрепа за планиране и управление на академичните кариери на
млади изследователи;
-Прозрачност на условията за включване в изследвания;
-Подобряване на уменията и спобностите за изследователски труд;
-Подобряване възможностите
университетите;

за

изследователска

кариера

извън

-Насърчаване на мобилността на младите учени;
- Равнопоставеност на половете;
-Създаване на условия за баланс на трудов и личен живот.

През 2015 год. е приета Съвместна позиция за приноса на секторния
социален диалог на европейско равнище за засилване ролята на социалния
диалог в отделните страни
Съвместна декларация за превенция на психологическите рискове в
образованието(2016 г.)
Съвместна позиция за усъвършенстване професионалното образование
и обучение в Европа(2017 г.)
Предложени насоки:
-Подобряване ролята и статуса на учителите, заети в професионалното
образование
и обучение, на обучителите в курсове за професионално
обучение и квалификация, на директорите на училища и други организации и на
целия персонал , зает в тези дейности;
-Осигуряване на подходящ персонал за обучение на ученици, курсисти,
заети лица на дуално обучение, стажанти и други , с цел обучаваните да бъдат
добре подготвени за живота, за продължаващо обучение и за качествени
работни места.
Социалните партньори призовават Европейските
подкрепят държавите –членки за следните действия:

институции

да

-Подобряване на обучаващите институции, тяхната работна среда и
премахване на стереотипните предразсъдъци спрямо пола;
-Насърчаване на инвестиции в обучаващите институции, в т.ч. и за
техническото им оборудване;

-Насърчаване партньорството между обучаващите организации и
предприятията за развитие на добри практики на дуално обучение, стажове и
други форми на обучение по време на работа;
-Осигуряване на условия за подобряване на професионалните и
технически умения на учители, обучители, менджъри и други заети с
професоналното образование и обучение;
-Подобряване условията на труд и заплащане на заетите в
професионалното образование и обучение с цел привличане и задържане на
компетентни кадри;
-Насърчаване на участието на социалните партньори в развитие
използване подходящи форми за обучение и учене по време на работа.

и

Съвместна позиция за мултикултурализма, демократичното гражданство
и социалното включване в образованието-2019 г.
`

Контекст и предизвикателства:
-Осигуряването на равен достъп и висококачествено образование за
всички деца изисква устойчиви ресурси;
-Това налага и подходи за отчитане на различията и съобразяване на
учебния процес с интересите, талантите и уменията на децата;
-Изисква се и съобразяване с ръста на бедността и социалното
изключване, които се наблюдават в Европа през последните години и
преодоляването на бариерите за постигане на добри резултати в
обучението;
-Трябва да има съобразяване с натрупванията в социалното изключване,
които се базират изначално на пол, увреждания, страна на произход и
които могат да се появят в образователната система и да причинят
допълнително свръхизключване;
-Учителите, обучителите, административният персонал и др. трябва да
бъдат подкрепяни в усулията им да създат адекватна , равнопоставена и
включваща среда в училищата;
-Мерки за подобряване привлекателността на учителската професия с
цел преодоляване на съществуващите дефицити на учители и желаещи
да заемат такива работни места в някои европейски страни

Роля на социалните партньори:
-Да насърчават политики в образованието, които са вклюващи ,
недискриминационни и осигуряващи равен достъп до образование;

-Да настояват за повече публични инвестиции и европейска солидарност
за финансиране на училища в по-изостаналите региони;
-Да се борят за предотвратяване на изключващи и сегрегиращи практики
в образованието;
-Да насърчават устойчивата заетост на работниците и служителите в
образованието

През 2019 г. са приети Практически насоки за ефективна интеграция
имигранти и бежанци в образованието и социално –икономическия живот
приемащите страни чрез съвместни инициативи на социалните партньори
национално, регионално и местно равнище и Предложение за рамка
качествено и ефективно включване на мигрантите и бежанците
образователната система

на
на
на
за
в

Съвместна позиция на социалните партньори относно въздействието на
пандемията КОВИД 19 и кризата ,произтичаща от нея, за устойчивостта на
образователните системи по време на кризата и след нея (2020 г.).Тя съдържа
някои от следните основни аспекти:
Социален диалог и колективно договаряне:
-Ориентиране на социалния диалог към проблеми, произтичащи от
пандемията и последиците от нея за образованието и заетите в него;
-Изискване от правителствата да консултират социалните партньори в
сферата на образованието за мерките, засягащи образователните системи;
-Съпротива срещу опитите да се въвеждат мерки без консултации, на
основа на на криворазбрана извънредна ситуация
Заетост и условия на труд
-Поддържане на адекватни условия на труд и заплащане в условия на
локдаун и преминаване към дистанционно обучение;
- Подкрепа на баланса на трудов и личен живот на заетите ,правото им
на „изключване „ и адекватно работно време;
-Подкрепа на използване на натрупания опит за дигитално обучение за
бъдещето развитие на образованието

Безопасност и здраве при работа

-При отваряне на училищата и другите образователни организации,
осигуряване на адекватна защита на персонала чрез предпазни средства ,
хигиена и др.;
-Разработване на стратегии за конкретната ситуация, с цел
предотвратяване на дискриминацията, ако учебните заведения са
идентифицирани като „огнища на зараза”; мерки за осигуряване подкрепа на
психосоциални условия и ментално здраве на персонала.

Музикално –сценични изкуства
Някои основни документи от последните години
Декларация на европейските социални партньори за координация и план
за действия за осигуряване на възстановяването и устойчивостта на
европейския сектор на културата(2020)
В документа се разгеждат проблемите от рестрикциите заради
пандемията КОВИД, които са довели до по-ниска заетост и несигурност.По
време на уебинар ,проведен през октомври 2020 се изтъква необходимостта
правителствата да поставят този сектор като приоритетен, тъй като без
подкрепа от държавата
редица организации ще затворят и множество
професионалисти ще останат без работа.
Поставя се и въпросът за подобряване на координацията между страните
членки относно изискванията за пътуване и безопасност.
Специално внимание се оръща на малките предприятия, работещите на
свободна практика и самонаетите служители
Аудио-визуални дейности
В този комитет няма подписани споразумения, има само една Рамка за
действия от 2011 г. за равнопоставеност на половете
Друг документ е Декларацията от Талин 2012 год. за насърчаване на
социалния диалог в сектора

Други
За професионалния футбол има подписано Автономно споразумение за
минималните възнаграждения.

4..Многосекторен/транссекторен социален диалог
Освен интерсекторни и секторни, осъществяват се и консултации и
преговори и се приемат документи в рамките на няколко сектора, при съгласие
между съответните социални партньори. Такива взаимоотношения и документи
са резултат на сътрудничество в сродни сектори.Могат да бъдат изброени
следните :
Общо становище на социалните партньори в металоиндустрията,
химическата индустрия и текстила и облеклото за формирането на заплатите,
2013 г.
Съвместна позиция на европейските социални партньори в селското
стопанство, индустриалното почистване, строителството, хотелиерството и
ресторантьорството и охранителните услуги относно създаването на
Европейска платформа за превенция на недекларирания труд, 2015 год.
Съвместна позиция за защита при пандемията КОВИД 19 от всички
сектори на транспорта , 2020
Три комитета(по текстил и облекло, кожарска и кожухарска и ндустрия и
производство на обувки) съвместно са приели Позиция за устойчиво пост КОВИД19 възстановяване от юли 2020 г. в секторите текстил, облекло, кожи и
обувки, като са посочени социалните партньори IndustriAll и асоциациите
Euratex, CEC и Cotance., което е добър пример за ориентация към по-голяма
резултатност и практическа приложимост на социалния диалог.
5. Приложение на европейския секторен социален диалог
5.1.Индустрии

А. Сектори , в които партньор от синдикатите е Индъстри-ол –Европа.
Според коментарите от страна на синдикатите-членове на Индъстри ол
от страни от западна и от централна и източна Европа те не поставят като
основен приоритет прилагането на текстовете на Европейските секторни
споразумения и други документи.Според тях освен всичко друго и въпрос на
време, на ограничен персонал и на приоритети. Някои нови материали, които се
появяват на сайтовете на синдикатите и работодателските организации,
хвърлят допълнително светлина върху този въпрос. Все пак решенията по
важни теми като дигитализацията имат съществено влияние върху дейността
на социалните партьнори- по-отделно , както и заедно в процеса на социалния
диалог, както и в тристранното партньорство.

Например, синдикатите от Чехия, Унгария
и Румъния
дават
информация, че ограничените им ресурси и липсата на функциониращ
социален диалог на национално равнище са основните препятствия за тях да
използват по-добре европейския секторен социален диалог в техните
страни.Някои от текстовете са публикувани и разпространени на национално
равнище , но те не са станали активно приложими от социалните партьнори в
отделните сектори.
В Чехия, OS KOVO, синдикатът на металоработниците участва в
работата на два секторни комитета на европейско ранище – за
металоиндустрия и за стоманодобив. Представителите на този синдикат се
отчитат пред членовете и ръководството на своите организации
и
информацията се разпространява по Интернет. Представителите на
синдиката считат, че темите са интересни и много подходящи за
тях.Проблемът е, че според тях документите не се прилагат на местно
равнище, а някои и не са достатъчно добре обвързани с местните
условия.Освен това , работата на тези секторни комитети не е в посоката, които
този синдиката предпочита.
В същото време приложението на документите на европейския социален
диалог е затруднено поради проблеми в социалния диалог на национално
равнище. Например асоциацията на автомобилната индустрия в Чехия
декларира, че не е социален партньор.Нейното ръководство
отказва да
подпише секторен колективен трудов договор. В годините назад е имало
сключени повече от 15 секторни КТД в металоиндустрията, а сега няма такъв. В
общо 700 отделни предприятия от тези сектори обаче
са договорени
колектвивни трудови договори, които покриват всички работници в компаниите.
Синдикатът на работниците в химическата индустрия и енергетиката в
Чехия ––OS ECHO също не участва в Европейския секторен социален диалог
през последните години. В този сектор няма и секторен колективен трудов
договор на национално равнище, но покритието с КТД от предприятията е над
40 на сто.
В Румъния синдикатът на металоработниците и синдикатът на
работниците в химическата индустрия не участват през последните години в
Европейския секторен социален диалог. Там проблемите по сходен начин са
причинени от затормозен национален социален диалог.
През последната година,
румънските синдикати от кожарската
индустрия са също не са участвали в Европейския социален диалог. Те
посочват, че имат езикови проблеми и ограничена експертиза, което им пречи
да бъдат достатъчно добре представени при обсъждането на различни
въпроси в Европейския секторен комитет.

Националните структури на социален диалог и колективни преговори в
Румъния са на практика разрушени през 2011 година чрез реформа в трудовото
законодателство , насърчена от ЕС, ЕЦБ и МВФ.
Отношенията на социалните партньори с румънското правителство са
сложни, тъй като има комуникационни проблеми и понякога почти е невзможно
е да се обсъждат политики и мерки за практиката.
Синдикатите посочват, че националният социален диалог не работи и
по други причини.Работодателските организации не са участвали в последните
заседания на националните секторни комитети, всичко се осъществява на ниво
компании.
Въпреки това и румънските работодателски организации и синдикатите
признават значението на европейските процеси. Конкретно синдикатите
оценяват всички дейности и препоръки изпратени от Инъдстри-ол Европа и се
опитват да ги интегрират в програмитети си.По същия начин работодателските
организации са удовлетворени от помощта от европейските работодателски
организации в търсене на съвместно решаване на отделни проблеми и от
получаване на материалите , които са превеждани и разпространявани сред
компаниите ,които са техни членове.
Положителен опит е регистриран само от участието в два съвместни
европейски проекта
В Унгария синдикатът на металоработнците VASAS не е участвал в
срещите за Европейския секторен социален диалог. Това е причинено от
прекомерните разходи, които се изискват, недостиг на езикови умения и
персонал. Синдикатът има други, по-важни според ръководството му
приоритети като организиране , колективни преговори и договаряне и уреждане
на колективни трудови спорове. Ръководството на VASAS е обмисляло да
започне
участието през тази година, но ситуацията с коронавируса е
причинила отново отлагане на тези планове за 2021 г.
Освен това, в Унгария също структурите за секторно колективно
договаряне са слаби. Няма колективни трудови договори на секторно равнище
в металоиндустрията, тъй като няма достатъчно добра представителност.
Синдикатите обхващат само 7 на сто работещите в металоиндустрията според
изследване на Еврофонд от 2018 г.
Работодателите също не .са добре организирани.Големи компании,
особено поделения на МНК като Ауди, Континетал и Бош не са членове на
работодателски организации. В стоманодобива, синдикатът дори няма
партньори от страна на работодателите за секторно договаряне. Около 32 на
сто от работниците в металоиндустрията са покрити от КТД в предприятия,
според Еврофонд.

През последната година се регистрира и известен позитивен напредък
.Синдикатът VASAS възнамерява да участва в проект с работодателската
организация MAGEOSZ за адаптацията към процесите на дититализация , с
помощтта на Индъстри ол Европа и европейската работодателска асоциация.
Комитетът за европейски секторен социален диалог в химическата
индустрия е един от най-активните. Секторът на химическата промишленост, с
високо ниво на представителност на социалните партньори и традиционно
добро колективно трудово договаряне и подкрепа от държавата. Широко се
използуват резултатите от европейския секторен социален диалог. Принципно
по-ниската синдикална плътност в страните от ЦИЕ и липсата на традиции в
секторното колективно договаряне възпрепятстват по-мащабното им
приложение. Един от най-добрите примери за приложението на съвместните
документи в химическата промишленост е определянето на основните
професионални профили на заетите в сектора с цел ориентация и помощ за
професионалното образование и квалификация.

Б. Строителство, дървобоработване и мебелна индустрия
В Европейския секторен комитет по строителство е приет Наръчник за
превенция и справяне с психологически рискове, който е резултат от проект на
ЕФСРД и Федерация на европейските работодатели в строителството
Целта на този наръчник е да подпомага практически оценката и
минимизиране на психологическите рискове н работата на ниво компании ,в
тч.и свързани с организацията на труда, комуникацииге, квалификационните
проблеми и др., като са изброени и конкретни ситуцаии за всеки риск , в т.ч. и
предложения как да се избягват тези рискове и конкретните ситуации.
Наръчникът е преведен на осем езика .Освен актуалните теми на
психологическите рискове, в него също се описват условия за оптимална
оценка на риска , също и възможностите за пряко включване на работниците и
техните представители от началото до края на процеса.
Наръчникът е публикуван през 2019г., разпространяването му започва
след лятната отпуска на същата година, а през 2020 г. наблюдението на
неговото разпространяване е затруднено поради пандемията. По тези причини
още е трудно да се оцени въздействието му върху практиката.
Наръчник за превенция на въздействието на прахови частици в
дървообработването.Документът е брошура, публикувана на осем езика и се
основава на общ проект на европейските социални партньори. Наръчникът
съдържа практически мерки за ниво компания и съвместни действия на
социалните партньори.

Наръчникът е представен в четири страни (в т.ч. Полша и Литва) и
благодарение на големия брой преводни езици е разпространен в цяла Европа.
Трудно е да се оцени до колко има пряк ефект върху компаниите. Известно е,
че наръчникът е приет от редовите работници и че в някои компании е пряко
използван
от членовете на работническите съвети, в Европейските
работнически съвети
и в комитетите по условия на труд за дискусии и
разработване на насоки за превенция , в т.ч. и в някои поделения на
многонационални компании ( МНК)..
Европейско доброволно споразумение за защита на работниците от
въздействие на формалдехид
Производството на дървени панели традиционно използва формадехид
като свързващо вещество
за панелите Тази субстнация е призната за
канцерогенна и нейното използване се регулира на национално и европейско
равнище.
Европейската работодателска федерация на производигтелите на
панели представлява този сектор и покрива повече от 95 на сто от компаниите.
Заедно с Европейската федерация на строителите и работещите с дърво
тази работодателска организация, в рамките на проект и в следствие неговите
резултати,
са договорили доброволно споразумение с цел по-добра защита
на работниците срещу въздействието на формалдехидните емисии.
Споразумението е със структура на колективен трудов договори и описва
техническите аспекти , резулат от анализи на въздействието , съдържа и
насоки за превенция на риска и стандарти за набиране на данни по основните
параметри на работната среда.
Тъй като и двете организации не са имали мандат от националните си
членове да преговарят от тяхно име, споразумението може да стане валидно
на национално равнище само ако националните социални партньори договорят
неговото приложение на национално ниво.
Европейските социални партньори са започнали през февруари 2020 год.
друг проект, който ще се финансира по бюджетна линия и който трябва да
подкрепи националните социални партьнори да прилагат посоченото вече
споразумение и техническите насоки за превенция и защита на работниците от
вредни въздействия..Освен един транснационален обученителен семинар , са
проведени и седем регинални семинара за немскоговораещите региони
.Планирани са и национални семинари
.Целта на тези семинари
е
националните социални партньори и представителите на предприятията да
започнат прилагането на споразуменито на национално ниво и да обучават
работниците относно съдържанието –техническо и административно, на самото
споразумение. Ясно е ,че за тези цели трябва да се изготвят езикови версии за
всички страни-членки.

Традиционно социалният диалог в дървобоработващата и мебелна
индустрия обръща специално внимание на професионално образование и
обучение Това включва подкрепа чрез европейски инициативи и програми в
тази област, както и съвместни проекти. Конкретно
през последното
десетилетие се развива близко сътрудничество между институциите на
социалния диалот и обучителните институции от някои страни Няколко проекта
са осъществени благодарение на това сътрудничество
Европейските социални партньори са осъществили проект за мобилност
в професионалното образование и обучение , както и други два проекта за
укрепване на тази дейност.
Освен това е приет Меморандум за разбиране. Целта му е създаване на
Европейска квалфикационна рамка за умения в сектора като базова концепция.
Те не целят да хармонизират квалификациите в цяла Европа, но да създадат
минимални стандарти за професиите в сектора , в т.ч. стандарти за
теоретично и практическо обучение и придобиване не само практически знания,
а за изграждане на по-широк вместо по-тесен професионален профил .
Пренасянето на тези резултати и базовата философия от европейско на
национално равнище се оказва твърде трудна задача.Установени са два
основни проблема.Първият е свързан с представителността. Партньорите на
европейско равнище обикновено нямат разрешение да се договарят за някакъв
аспект в сектора, а само да представляват организациите или техни
специфични подразделения. Партньорите се отчитат на организациите си но
не могат да инициират съществени промени на национално равнище в
националните системи за професионално образование и обучение.
Втората
причина са различията в традициите и структурите на
националните системи за професионалното образование и обучение.
Философията на концепцията за Европейски базови квалификационни умения
не винаги е в синхрон с традициите и базовата философия за обучение в много
страни от ЕС.Това означава, че очакваните промени, резултат от европейски
проекти, са твърде далече от тяхната практика и съответно съпротивата на
национално равнище може да е много силна.
Единстването решение което социалните партньори са обсъдили е
продължаващо подобрявате на Европейската секторна мрежа за
професионално образование и обучение, която да включва
колкото е
възможно
повече
заинтересовани
организации,
но
най-малкото
работодателските и синдикалните организации и обучаващите институции. В
такъв контекст можем да видим прилагане на европейската концеппция , но не
и чрез формално споразумение , което да включи резултатите от европейския
проект в национални споразумения.

В.Хранителна индустрия ,селско стопанство
Много от общите позиции на социалните партньори в хранителната
индустрия и селското стопанство засягат реформи на секторните политики,
като общата селскостопанка политика, реформа на режимите на производство
на захар в ЕС, регулаторните рамки за етикетите на хранителните стоки и
други. Те се прилагат в повечето страни, като разултат от приемането на
европейски политики и/или задължителни документи –регламенти, стандарти,
директиви и други.
Освен това, в резултат на работата на Европейския секторен комитет по
захарна промишленост в областта на професионалното образование и
обучение, расте и броят на обучаващите се на работните им места в
производството на захар и захарни изделия в страните –членки.
В белгийското селско стопанство, социалните партньори констатират че
Европейското споразумение за намаляване на въздействието върху
работниците на рискове от скелетно-мускулни дискомфорт и увреждания на
работните места в селсктото стопанство е довело до разработване на проект
на проучване за повече информация за скелетно-мускулните въздействия на
неформална бипартитна обсерватория.
Прилагането на това споразумение
се наблюдава и в селското
стопанство в Дания, Франция, Германия, Испания и Швеция, на
споразумението за професионалното обучение- в Белгия, Дания, Франция,
Германия, Швеция и Обединеното краство .
5.2. Услуги и техническа инфраструктура
А.Електричество

През 2014 г. се извършва първи Преглед и оценка на резултатите от
Съвместната позиция за корпоративна социална отговорност от 2009 г..
Отчитат се:
-Позитивни акции за обучение, безопасност и здраве при работа,
разнообразие и равни възможности, чрез насърчаване на социалния диалог
в компаниите и на секторно равнище;
-Създаването на съвместни комитети, където е възможно и създаване
на общи правила за КСО. Работата на тези комитети е насочена към

набиране на информация и оценка на политиките на компанията и тяхното
съотвествие с приетите правила.
-Отчитат се и възможностите чрез съвместни комитети (с участие на
синдикати и други работнически представители) да се управлява и където е
възможно да се прогнозира въздействието на климатичните промени върху
квалификацията, условията на труд, равнопоставеността и разнообразието
на работната сила.

С Доклад от 2015 година с социалните партньори
постиженията в отделни страни по Общата рамка за компетенции

разгледали

В някои страни като Швеция, Латвия, Испания са подписани
споразумения или секторни колективни трудови договори за насърчаване на
обучението и повишаванена квалификацията. В Латвия се предвижда и
плащане на такси и сключване на договори с обучаващи се студенти по
специалности от енергетиката, както и допълнителни отпуски за задочно или
дистанционно обучение. В Швеция се акцентира и върху прехода от училище
към работа , създават се и специални работни места за младежи до 25 години,
които се обучават на работното място.
В Унгария е приета съвместна програма за обучение в контекста на
настъпващиге промени в енергетиката, предприемат се мерки за насърчаване
наемане на млади работници и равнопоставеност.
В Италия се практикува обмен на добри практики (например на
компанията ЕНЕЛ).

Б.Транспорт
В изпълнение на докуменитет за КОВИД 19 в ж.п. траспорта, германският
синдикат EVG през месец юни 2020 е инициирал и подписал споразумение за
сътрудничество с германското министерство на транспорта и Deutsche Bahn за
защита на правата на железопътните работници по време на COVID-19.
Сътрудничеството е основно по четири ключови точки:
-Осигуряване на работа за всички железопътни работници;
-Избягване на краткосрочна работа;
-Осигуряване на бюджета, обещан от германското правителство за
железопътна инфраструктура;

-Защита и гаранция на резултатите, договорени и постигнати чрез
предишни колективни трудови договори с Deutsche Bahn
За EVG целта на сътрудничеството е да осигури бъдещето на
железниците и служителите в железопътния транспорт.
В.Хотелиерство, ресторантьорство ,туризъм
На национално равнище се прилагат политики, по които социалните
патньори и са изразили позиции, например намаляването на данъците в
сектора на хотелиерство , ресторантьорство и туризма.
Друг пример е прилагането на позициите за споделената икономика в
сектора на гостоприемството . Социалните партньори са осъществили активно
лобиране на национално и европейско равнище за приемане на правила за
честна конкуренция . Те съвместно осъществяват наблюдение на общите
инициативи в тази посока
Съвместни проекти се осъществяват и относно интеграцията на
бежанците, основно за тяхното обучение за работа в хотелиерство и
ресторнтьорство.Най- разпространена е тази практи в Швеция
Някои от основните аспекти на съвместните проекти на социалните
партньори в туризма, хотелиерството и ресторантьорството през повечето
време са идентифициране на добри практики относно обучението, заетостта с
„отворени договори” , безопасността и здравето при работа, откриване на нови
таланти и застаряването на работната сила,
дигитализацията и др.
Националните социални партньори сами решават до каква степен могат да
доразвият и адаптират резултатите от съвместнитге проекти на европейско
равнище

Г. Доставка на храни/кетъринг по договор
Европейското споразумение за продължаващо обучение на наетите с
атипични договори в кетъринга е пренесено в националните колективни
трудови договори във Франция, Финландия и Белгия.

5.3. Секторни, финансирани преимуществено от бюджета или със смесено
финансиране
Здравеопазване

На европейско секторно равнище, е изследвано сключването на
споразумения и прилагането на Кодекс на поведение за етични стандарти в
трансграничните наемания и пренасочвания в болничната помощ.Прилагането
на този документ е проучено 13 страни (Белгия, България, Дания, Франция,
Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Холандия, Румъния, Испания, Швеция и
ОК).
Организациите в болничния сектор са по правило публична собственост,
и тяхната дейнсто най-често е в рамките на националните здравни
системи.Обаче общественото здравеопазване е силно европеизирано и
секторът е изправен пред допълнителни предизвикателства като други
интернационализиращи тенденции
Приложението на този кодекс се регистрира и в болниците в Дания,
Германия и Швеция . Пример за успешно приложение на Кодекса на поведние
за етични стандрати за транснационално наемане и преместване в болничния
сектор е идентифицирано и в холандските болници
При този пример,
секторните социални партньори показват чрез интервютата си , че текстът на а
това споазумение предизвиква разработване на проект за „черен „ списък на
агенциите за подор на персонал , които не спазват етичните практики ,които са
предвиден в европейския документ.
Някои от социалните партньори не са в състояние изцяло да приемат
текстовете на европейския документ и декларират друг тип действия. От една
страна, европейските споразумения са предвидени като механизъм за натиск
върху националните институции. Това е случаят в здравеопазването в Латвия:
секторните социални партньори използват клаузите на кодекса за
транснационално набиране и подбор по-скоро за да легитимират своите
искания за по-добро финансиране на общественото здравеопазване.От друга
страна, сред някои национални играчи се наблюдава надграждане на основа на
европейските текстове. Например, в датския болничен сектор някои от
практиките датират преди подписването на споразумението.
Не е установено приложение на споразумението за транснационално
наемане в болничния сектор(кодекс)- в Белгия, Франция, Гърция, Ирландия,
Латвия и Румъния

Някои изводи :
А. В редица сектори социалният диалог на европейско равнище се
развива добре, но приложението му среща известни затруднения на
национално равнище, дори и в утвърдени и дългогодишни страни-членки на ЕС.
Б. Сравнително добре се прилагат, особено в страни от западна Европа
подготовени от социалните партньори наръчници, насоки, правила и други

документи с практическо приложение.Добро е разпространението на резултати
от съвместни проекти.
В. Като основни пречки, специално за страни от западна Европа се
посочват различните национални системи в области като професионално
образование и обучение, законодателството в различни области, желанието на
местните социални партньори и за по-голяма автономия.
Г. Друг аспект е отсъствието на упълномощаване на представителите в
Европейските секторни комитети от някои страни да вземат решения, които
биха ангажирали техните страни и националните социални партньори с прякото
изпълнение на съответните решения. Такова упълномощаване се случва на
практика само когато се приема споразумение ,което се адресира до Съвета на
ЕС за предложение за общоверопейски документ (директива, регламент и др.).
Повечето документи, в т.ч. и автономните и/или доброволни споразумения ,
политики, рамки и др. се приемат като израз на добра воля на социалните
партньори на европейско равнище, но тяхното приложение зависи от страните
членки ,в т.ч. и от волята на социалните партньори на национално равнище.
Д. Конкретно за страните в централна и източна Европа, т.е., всички
които се присъединиха към ЕС в периода 2004-2013 год. са валидни
горепосочените изводи в т. А-Г, но има и по-сериозни проблеми. Най-важният
от тях , констатиран за някои страни (примери с Румъния, Унгария и Чехия) е
недостатъчно добре функциониращ национален социален диалог и система на
колективни преговори и договаряне, ниската степен на организираност и
представителност за социалните партньори (особено в Унгария) или
практическото суспендиране на диалога поради проблеми на макроикономиката
и финансовата рамка (Румъния). Както се посочва, при проблеми с
националния социален диалог участието в европейския е под въпрос, а още
повече приложението на европейските документи от съответните секторни
комитети.
Е. Освен това, синдикатите, а донякъде и работодателските организации
в страните от централна и източна Европа изпитват чисто технически
затруднения за участието си в работата на европейските секторни комитети за
социален диалог.Това са недостигът на персонал и експертиза, проблеми с
езиковите умения,
недостигът на финансови средства (особено за
синдикатите) и недостатъчно мотивация за това участие. Синдикалните
представители посочват , че имат по-важни приоритети като набирането на
нови членове или запазване на съществуващия състав, колективните
преговори и националния социален диалог, уреждането на колективни трудови
спорове и решаването на редица проблеми от национално значение. Освен
това, според някои от тях част от въпросите , които се обсъждат в секторните
комитети не са от първостепенно значение за трудовите отношения в техните
страни.

Ж. Като цяло националните социални партньори в новите страни от ЕС
не получават достатъчно подкрепа от държавите за своята дейност, както на
национално, така и на европейско равнище, в т.ч подпомагане изграждането на
капацитета им за участие в европейския социален диалог и подкрепа за
разпространяването на резултатите от него и за тяхното прилагане в
практиката.Изключение са проектите ,финансирани по европейски програми.
З. Въпреки това, представителите на изследваните социални партньори
от новите страни –членки като цяло изразяват удовлетвореност от
европейските процеси.Това се отнася както за резултатите от тяхното членство
в европейски организации-европейските секторни синдикални федерации и
европейските секторни работодателски организации, така и за работата им в
европейските секторни комитети и обсъжданите там въпроси.Най-добре се
оценяват документите със силна практическа насоченост, както вече е
посочено.

ІІІ.Участие на българските синдикати и работодателски организации в
европейския секторен социален диалог.Приложение на европейските
секторни доументие в България
1.Индустрия ,строителство и селско стопанство
Сериозно предизвикателство пред секторните социални партньори в
индустрията е повишаване на капацитета им (от гледна точка на подготовка,
социален мандат и представителност) за интегриране в структурите на
европейските социални партньори и европейския социален диалог на секторно
равнище и поемане на отговорностите, свързани с това участие на национално
ниво в секторите на българската индустрия. А това означава пълноценно и
ефективно да участват

в целия цикъл на изработване, организация на

изпълнение на мерките и споделяне на отговорността по всички важни
проблеми на индустриалната и социалната политика и в координиране на
съвместните политики на европейските социални партньори.
„Европеизацията” на индустриалните отношения не намалява значението
на националните системи на договаряне – на европейско ниво се договарят
разширени минимални стандарти и се засилва координацията на политиките и

приоритетите на отделните сектори. Българските социални партньори трябва
да познават, да умеят да се ползват и пренасят на национално ниво такива
инструменти на европейския и глобалния социален диалог, като европейските и
глобалните рамкови споразумения, кодексите за поведение, споразуменията и
други документи, приети от европейските социални партньори в дадения
сектор.
Работата

на

европейско

ниво

е

допълнителна

възможност

за

националните секторни социални партньори да работят съвместно по въпроси,
важни за дадения сектор и да се учат един от друг. По този начин европейският
социален диалог и националният социален диалог взаимно се укрепват. Заедно
с това, добре функциониращият национален диалог със силни и автономни
социални партньори е предпоставка за представителност на европейските
секторни социални партньори11 и за добре функциониращ европейски социален
диалог.
Само някои от анализите съдържат данни за участието на националните
секторни партньори в европейския социален диалог и в работата на
европейските секторни организации на синдикатите и работодателските
организации. Основно информацията е за приоритетите на отделните
европейски секторни комитети за социален диалог, но в повечето анализи
липсва информация за участието на националните партньори и как те влияят
на европейско ниво за общата секторна политика или как реализират
приоритетите на национално ниво.
Въпреки това, на основата на наличната информация могат да се
направят някои по-общи изводи за връзките на националния и европейския
секторен диалог.
1.1.По

участието

на

българските

организации

на

социалните

партньори в структурите на европейските синдикални и работодателски
организации в съответните сектори . Докато всички секторни организации на
ЕК проучва представителността на европейските секторни партньори чрез изследване на
националните секторни партньори в държавите членки, провеждано от Европейската фондация
по подобряване на условията на живот и труд, Дъблин
11

КНСБ и КТ Подкрепа са членове на европейски и международни секторни
организации, главно на IndustriAll-Europe, то само някои от работодателските
организации (според наличната информация) са членове на европейски
секторни работодателски организации (Таблица).
1.2. По участието в европейския социален диалог и дейността на
организациите на европейските секторни партньори – преобладават такива
форми като съгласуване на действията по определени направления, обмяна на
опит и участие в съвместни проекти. Инструментариумът на координиране на
колективното договаряне и транснационалното договаряне все още не се
използва, освен в секторите, в които има МНК. Но българските секторни
синдикати познават приоритетите на европейските синдикални секторни
федерации, в които членуват и ги приемат като насоки за дейността си на
национално ниво. Те участват в инициативите за подкрепа на преговорите на
европейско ниво и пренасят добрите практики на национално ниво.
1.3. Създадена е добра вертикална (между национално и европейско
ниво) и хоризонтална (между синдикатите от различни страни, членки на
европейките организации) комуникация и съвместни участия в конференции,
семинари, проекти, най-често финансирани от ЕК и кампании, които повишават
капацитета на националните

секторни организации на синдикатите и

работодателите и създават възможност за обмен на добри практики и
намиране на общи решения на специфични за отделните сектори проблеми.
1.4.

Взаимодействието

между секторния социален диалог

на

европейско и национално ниво показва някои различия в отделните сектори,
които са представили информация за участието си. Националните социални
партньори възприемат артикулацията на секторните интереси в структурите на
социалния диалог на ниво ЕС като важна и положителна. За целта се изграждат
различни работни групи, организират се редовни срещи, обучения и др., които
предоставят широки възможности на националните членове да споделят
своите приоритети и теми, които са от значение за тях на европейско ниво.

1.5. В нито един от анализите обаче не се споменава за участие в
Европейския семестър, макар че

често в свързаните с него Доклади за

страните и Специфични за страната препоръки се разглеждат проблеми,
свързани с отделни сектори на индустрията. И, докато участието на КНСБ в
процеса на Европейския семестър се оценява като много активно от ЕКП и
Европейската комисия, очевидно е, че националните секторни партньори не му
придават остатъчно значение

в рамките

на участието си в европейския

секторен диалог.

Членство в структури на европейските секторни социални партньори 12
Сектор

Секторен
синдикат на
КНСБ
Строителство Федерация на
независимите
строителни
синдикати

Секторен синдикат
на КТ Подкрепа

Работодателска
организация

Федерация
Строителство,
индустрия и
водоснабдяване

Камара на
строителите в
България (КСБ)
(FIEC )

Проучване,
добив и
преработка
на минерални
суровини
Металоиндус
трия

(EFBWW, в процес
на възстановяване
на членството)

(EFBWW),

Федерация на
независимите
синдикати на
миньорите
(IndustriAll-Europe)
Национална
синдикална
федерация Метал електро
(IndustriAll-Europe )

Синдикална
миньорска
федерация

СФОЕМИ-не е
член
Синдикат

(IndustriAll-Europe )
Синдикална
федерация на
машиностроителите
и
металоработниците
(IndustriAll-Europe)

Българска
минно-геоложка
камара БМГК
(EURACOAL,
Euromines )
Българска браншова
камарамашиностроене
ББКМ
(CEEMET)

НФТИНИ-не е член

Източник : Изследване на националните секторни партньори в държавите членки, провеждано
от Европейската фондация по подобряване на условията на живот и труд, Дъблин
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Корабостроител,
Синдикат
Отбранителна
промишленост- не
са членове
Лека
Федерация на
промишленос независимите
т
синдикални
организации от
леката
промишленост
(IndustriAll-Europe)

Федерация Лека
промишленост

Хранителна
промишлено
ст

Федерация
Хранителна
питейна
п(ромишленост

Федерация на
независимите
синдикални
организации от
хранителната
промишленост
(EFFAT)

(IndustriAll-Europe)

(EFFAT)

БАПИОТ
(EURATEX )
БАТОК-не е член

- Съюз на
и производителите на
захар и захарни
продукти
- Съюз на
птицевъдите в
България
- Съюз на
преработвателите на
плодове и зеленчуци
- Сдружение на
производителите на
растителни масла
-Асоциация на
месопреработватели
те
-Българска лозаровинарска камара
- Асоциация на
производителите на
безалкохолни
напитки в България
(чрез членството си в
Сдружение Храни и
напитки България
членува във
FOOD&DRINKS
EUROPE )

Сектор

Секторен
синдикат на
КНСБ
Пивоварна
Синдикат на
промишленос производителите
т
на бира, храни и
напитки-не е член
Химическа
Национална
промишленос федерация на
т
труда Химия и
индустрия

Секторен синдикат
на КТ Подкрепа

Работодателска
организация

Федерация
Хранителна и
питейна
промишленост

Съюз на пивоварите
в България СПБ

(EFFAT)
Федерация Химия

(IndustriAll-Europe )

(IndustriAll-Europe)

(The Brewers of
Europe)
Българската
национална
асоциация по
етерични масла,
парфюмерия и
козметика
(БНАЕМПК)
(Cosmetics Europe The Personal Care
association),
Българска камара на
химическата
промишленост БКХП
(ECEG )
БАМИ
(Eurofer, WSA)

Металургия

Синдикална
федерация
МЕТАЛИЦИ
(IndustriAll-Europe)

Федерация
Металургия
(IndustriAll-Europe)

Селско
стопанство
и горско
стопанство

Федерация на
независимите
синдикати в
земеделието ФНСЗ ( EFFAT)

Федерация
Съюз на
Земеделие и горско земеделските
стопанство
кооперации –не
членува
(EFFAT)

ФНСОГДП(член на
ЕFBWW)
Федерация на
независимите
синдикални

Федерация на
„Леката
промишленост”

Производств
о на
целулоза и

Браншова камара
дървообработване и
мебелна

хартия,
дървообрабо
тване и
мебели

организации от
горското
стопанство и
дървопреработващ
ата промишленост

промишленост (EFIC)
(IndustriAll-Europе)

Браншова камара на
целулознохартиената
промишленост към
(EFBWW)
БСК
(не членува )
По-долу са представени някои конкретни примери от практиката на

отделните сектори.
Според ФНСС, диалогът в строителството на европейско ниво е
фокусиран върху насърчаването на съвместните интереси на мениджмънта и
труда в Европа без граници.

Приоритетите в строителния сектор се

насочват към здравето и безопасността, условията на труд, социалния
дъмпинг,

командироването

на

работници,

липсата

работници и привличането на младежи в сектора.

на

квалифицирани

Двете

организации на

европейските социални партньори са определили няколко работни въпроса,
които ще изискват съвместни действия на европейско и национално
равнище, включително различни инициативи и кампании: недеклариран труд;
въздействие на миграцията и трансграничната работа; и въздействието и
последиците за лицата със статут на самонаети в строителната индустрия.
Както Камарата на строителите в България, така синдикатите в лицето на
ФНСС и ФСИВ „Подкрепа“ участват в национални и международни проекти и
това е един от приоритетите и за двете страни. В някои от проектите,
партньорството е на европейско ниво чрез европейските представители на
синдикатите и работодателите в лицето на FIEC и EFBWW, вкл. Проект на
EFBWW и FIEC Справяне с недекларирания труд в строителната индустрия
- европейска кампания за превенция, който цели насърчаване на националните
инициативи

и

Командироване

кампании.
на

ФНСС

работници:

участва
укрепване

в
на

международен

проект

административното

сътрудничество и достъпа до информация. Включени са правилата

за

социално осигуряване и легално командироване и МРЗ в държавите членки на

ЕС. Създадена е платформа за обмен на информация REDER, позволяваща
обмен на информация на ниво държави.
Според социалните партньори тези проекти дават възможност за
подобряване на знанията и уменията;

за прехвърляне на опит в

решаването на национални случаи; за подобряване на социалния диалог и
колективното договаряне и повишаване информираността в различни
области.
Анализът

на

металоиндустрията

представя

кампанията

на

IndustriAll-Europe за засилване на колективното трудово договаряне, както
и добри практики на отделни секторни партньори в европейски страни в
рамките на кампанията за справяне с ерозията на договарянето на европейско
ниво.

Основният

слоган на кампанията е „Заедно на работното място“

(Тogether at work), който съвместява двата водещи смисъла на синдикалното
сдружаване - обединяването на работниците на работното място или в един
сектор,

от

една

страна,

и

сътрудничеството

между

синдикатите

и

работодателите, от друга. Представени са европейски практики на колективно
договаряне, свързани с правата на работното място и предотвратяване на
дискриминацията, с клаузи за равнопоставеност за различни групи. Кампанията
Заедно на работното място установява, че все повече са работодателите,
които изразяват положителното отношение към секторното колективно
договаряне, като механизъм за създаване на стабилност в сектора и
предотвратяване на нечестната конкуренция, привличаща работници въз
основа на дъмпинг в заплащането. В тази връзка секторното колективно
договаряне

се

явява

инструмент

за

сътрудничество

между

самите

работодатели, като създава общи стандарти и правила за управление на труда.
През

последните години Федерацията на независимите синдикални

организации от леката промишленост активно работи с IndustiALL European
Trade Union

и участва в няколко кампании и проекти, за укрепване на

социалния диалог и колективното трудово договаряне 13. Спазването на 14те Европейските транснационални рамкови споразумения, които понастоящем
са действащи, също е във фокуса на Федерацията.
На европейско ниво тристранният социален диалог в сектор Храни и
напитки се осъществява в два европейски секторни комитета с участието
на представители на ЕК, Европейската организация на синдикатите от
хранителната промишленост (ЕFFAT) и представители на работодателите от
съответния сектор: секторен комитет „Захар“, който е създаден през 2005 г.
във връзка с Общата селскостопанска политика (ОСП) при производството на
цвеклова захар, с партньор от страна на работодателите Европейския комитет
на производителите на захар (Comite Europeen des Fabricants de Sucre-CEFS) и
секторен комитет „Храни и напитки, в който партньор от страна на
работодателите е Food Drink Europe. Двата комитета провеждат ежегодно по 2
заседания, в които ФНСОХП участва редовно.
В връзка с преструктурирането на сектор „Захар” на европейско ниво
между

Европейската

организация

на

работниците

от

хранителната

промишленост (EFFAT) и Европейския комитет на производителите на захар
(Comite Europeen des Fabricants de Sucre-CEFS)

е подписан „Кодекс за

поведение на Европейската захарна индустрия”, засягащ корпоративните
(общи) социални отговорности на всички страни членки на ЕС в захарната
индустрия. Той касае провежданата обща Европейска селскостопанска
политика в сектор Захар и свързаните с нея социални последствия за заетите в
сектора. В това Споразумение е заложена клаузата, че без подписан Социален
план между синдикатите и мениджмънта, Европейската Комисия не изплаща
предвидените за преструктуриране на производството парични средства.
Европейският секторен социален диалог в химическата индустрия се
развива много динамично. През последните години са приети редица

“It is high time for a pay rise”, Workplace Week: The Workers have their Say on Pay!, “Together at work” и
“Strengthening industrial relations and improving wages in South-East European garment and footwear industries”.
13

документи от значение за развитие на сектора както на европейско, така и на
национално ниво:


Пътна карта на социалните партньори в химическия сектор за 2015 2020 г. с пет общи приоритети: Конкурентоспособност, изследвания,
развойна дейност и иновации / ИРИ, прогнозиране и управление на
промяната; Здраве и безопасност на работното място, Responsible Care;
Заетост и демографски промени; Образование, обучение и учене през
целия живот; Рамково споразумение за профилите на компетентност и
предприетите действия от секторния комитет за социален диалог за
въвеждането му;



Европейските организации на социалните партньори включват активно
своите национални членове в изпълнението на тези приоритети чрез
Рамково споразумение за действие между европейските социални
партньори в химическата промишленост за устойчива заетост и
кариерно развитие в Европейския химически сектор;



Съвместната позиция на европейските секторни социални партньори от
химическата,

фармацевтичната,

каучуковата

и

пластмасовата

промишленост относно социалните аспекти и дигитализацията, свързани
със заетостта

с приоритети: Добре квалифицираната работна сила в

химическата промишленост е от ключово значение за икономическите и
социалните резултати на сектора; Включване на европейските секторни
социални

партньори

в

процеса

на

дигитална

трансформация;

Насърчаване на конкурентоспособността, растежа на работните места и
добрите условия на труд за европейската химическа индустрия.


Съвместни

Препоръки

работното място за

относно

цифровата

трансформация

на

подготовка и управление на промените на

работните места в резултат на иновации и дигитална трансформация;


Меморандум за разбирателство за Responsible Care® - да продължи
постоянният

диалог

между

секторните

социални

партньори

за

подобряване на сигурността на индустрията и здравословните и

безопасни условия на труд, влиянието върху околната среда, като по
този начин бъдат защитени работниците, местните общности и околната
среда.
ECEG

и

Industriall

Европа

препоръчват

националните

секторни

организации на социалните партньори да обмислят възможните бъдещи
сценарии за предвиждане на промените, които дигиталната трансформация
може да доведе на работното място. Активната комуникация, конструктивният
социален диалог и прозрачен обмен на информация, могат да осигурят
отчитане на интересите на всички страни и трансформацията да се възприеме
като успешно съвместно усилие.
Израз на солидарността на европейските социални партньори с техните
национални членове в химическата промишленост - НФТ Химия и индустрия –
КНСБ и НФ Химия - КТ Подкрепа е оказаното съдействие на Европейската
федерация на работниците от сектора - EMCEF и Европейската организация на
работодателите – ECEG по отношение на блокиралото секторно договаряне.
Отделено е внимание и на системата на Европейския социален диалог в
химическия сектор и постигнатите секторни споразумения
СФ „Металици”, както и Българската асоциация на металургичната
индустрия оценяват дългогодишното си сътрудничество с международните и
европейските структури на социалните партньори в металургията като
особено важно за определянето на посоките на действие и развитие на
социалния диалог на национално ниво. Те често солидарно с европейските си
партньори са защитавали интересите на българската металургия и са търсили
подкрепа на европейско ниво. Тази подкрепа се изразява в получаването на
своевременна информация, необходима за изграждане на позиции пред
националните

институции

за

развитието

и

запазването

на

конкурентоспособността на българската металургия.
Основната част от металургичните фирми са мултинационални компании
и преговорите както на браншово, така и на ниво предприятие силно са

повлияни от европейските и международни тенденции и практики, които трябва
да се пренесат и на национално ниво.
Приоритетите, които очертават пътя, по които ще се развива диалогът на
национално и секторно ниво в ЕС в условията на новите предизвикателства,
според Европейската федерация на индустриалните работници са:
КОВИД 19


Здраве и безопасност на работниците



Доходи и покупателна способност на работниците



Запазване на работните места



Поддържане и укрепване на европейските сектори и индустрии



Участие на работниците, социален диалог и колективно договаряне



Европейска солидарност и демокрация

Затова

Европейската

федерация

на

индустриалните

работници

призовава за бързо приемане на план за възстановяване на ЕС от кризата
КОВИД 19 (включително фонд за възстановяване на ЕС от следващо
поколение, представен от Комисията на 27 май 2020 г.) Според IndustrialAll
Europe,

участието

на

работниците,

социалният

диалог

и

колективното договаряне са в центъра на справедливото и устойчиво
възстановяване от

кризата. Във връзка с това са необходими активни

действия, включително и произтичащи от кампанията „Заедно на работа“ за:


Засилване на борбата за укрепване на националните структури за
колективно договаряне, призовавайки за повече политическа подкрепа за
колективното договаряне както от институциите на ЕС, така и от
националните правителства.



Провеждане на кампании и за право на секторно договаряне в
европейските страни, където има ограничения.



Гарантиране спазването и укрепването

правата за информиране и

консултиране и участието на работниците.
СФ Металици подкрепя плана за действие на Европейската федерация и
в предстоящите преговори със социалните партньори ще се води от добрите
европейски практики и насоки за действия, с цел преодоляването на
последиците от пандемията и успешното развитие на металургичния бранш
като цяло.
ИНДУСТРИЯ 4.0.
В контекста на предизвикателствата на дигитализацията, социалният
диалог навлиза в качествено нова ситуация, която предполага преодоляване на
редица предизвикателства, свързани с работните места, квалификацията на
работната сила и трудовия пазар като цяло.
В

това

отношение

Световната

и

Европейската

федерации

на

индустриалните работници работят съвместно и активно за подпомагане и
подкрепа

на

националните

си

организации,

като

ясно

очертават

предизвикателствата и като предлагат план за действия за справянето с тях.

ЗЕЛЕН ПАКТ
Важен приоритет за социалните партньори в металургията е и преходът
към неутралност по отношение на климата, борбата срещу загубата на
биологично разнообразие, подобряването на околната среда и гарантирането
на устойчивостта на икономиката. В тази връзка е необходимо да се засили
социалния диалог, да се обедини цялото общество, за да се постигне
действително справедлив преход, особено за стотиците работници от
индустрията, които ще загубят работните си места.
Друг

важен

приоритет

на

европейските

социални

партньори

е

колективното договаряне по заплащането на труда. Част от европейската
политика са и инициативите за конвергенция на заплатите, както и идеята за
създаването на Алианс за конвергенция на заплатите.

СФ Металици е

активен участник в дискусиите по тези въпроси в европейския секторен диалог
и ги подкрепя.
В дневния ред на европейския диалог в земеделието14 са въпросите за
отстояване и създаване на по-добри, по-качествени работни места чрез
социалния диалог, където водещи са социалните стандарти, обучението и
квалификацията на работната сила, безопасността и здравето при работа,
равните възможности и включването на всички работници в Европа.
Социалните

партньори в земеделието се радват на много добри

взаимоотношения, обединени около 5 основни теми, които са сърцевината на
тяхната Работната програма.
А. Заетост – за социалните партньори управлението на работните места
в земеделието е жизнено важно, защото заетостта тук е многообразна –
постоянна,

сезонна,

семейна

и

т.н.

Когато

се

реформира

Общата

селскостопанска политика и когато се сключват свободните търговски
споразумения на Европейско ниво, винаги трябва да се

държи сметка за

социалните последици върху фермерите и работещите в този сектор. Именно
секторния комитет по социален диалог следи за този аспект и дава препоръки.
Тази година социалните партньори в сектора направиха общо изследване на
Въздействието на ОСП върху заетостта в сектора. Резултатите от него са
основа за задълбочаване на диалога по посока устойчивост на сектора и
запазване и създаване на нови работни места.
Б. Обучение – Секторът се развива в технологично отношение твърде
динамично, създават се нови видове работни места, които изискват нови
компетенции и умения. Фермерите се нуждаят от обучени и квалифицирани
работници. Социалните партньори се борят за повече внимание върху
обучението и квалификацията и преквалификацията на заетите, отговарящи на
изискванията на новите технологичните процеси.

В анализа на ФНСЗ липсва раздел за участието в европейския секторен диалог. Материалът в този
анализ е подготвен на основата на доклад на В. Васильонова, публикуван на интернет страницата на ФНСЗ
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В. Сигурните работни места – работа в безопасна среда е друга важна
предпоставка за участието на социалните партньори в работните групи по
стандартизиране на условията на труд, респективно за намаляване на
трудовите злополуки и травми чрез превенция и работещи професионални
практики.
Г. Валидиране на уменията – засилване на мобилността в една
разширяваща се Европа винаги е била цел от самото начало на социалния
диалог. Наличието на адекватна технологична система, която да среща
търсенето и предлагането на умения и квалификации и подходящи работни
места е реално постижение днес през системата ЕSCO.
Д. Справяне с нечестната конкуренция – причинена от мобилността на
работната сила в и към ЕС, често предпоставя по-лоши условия на труд и
живот за работниците мигранти.
Консултации между европейските секторни социални партньори ЕФФАТ и
работодателската организация COPA-GEОРA се водят също така и по следните
директиви, чрез които бяха намалени негативните ефекти върху работниците:
Директивата за командированите работници, Директивата за сезонните
работници, Директивата за работното време. Освен в отрасловия комитет
по социален диалог, социалните партньори участват в специализирани работни
групи чрез свои експерти, където се дават конкретни технически предложения
по конкретните директиви.
ФНСЗ участва активно с

експертен принос в реализиране на

различни европейски проекти – АГРИТРАНС, „Нови работни места в сектора
с оглед на структурните промени”, „Структурните промени и заетостта в
земеделието”, „Зелени работни места в земеделието и селските райони” и др.
За да подкрепи своите организации-членки, ЕФФАТ реализира редица
проекти както самостоятелно, така и в партньорство с работодателската
организация COPA-GEОРA. Отбелязан е напредък в процеса в последните
години. ФНСЗ е активен участник в този процес и надежден партньор на
ЕФФАТ за развиване на партньорството между организациите от ЮИ

Европа/ Балкански регион през последните години и работи последователно
за засилване регионалното сътрудничество. Oсвен това, ФНСЗ участва активно
в работните срещи и конференции по въпросите на социалния диалог чрез
писмени материали, презентации, интервюта и въпросници.
ФНСЗ участва в европейски проекти, които ЕФФАТ развива по въпросите
за сезонните работници, работниците-мигранти и командированите работници,
вкл. проект Условия на труд и живот на работниците-мигранти в
селското стопанство – негативни въздействия и нелегална заетост.
Федерацията се включи и в кампанията за натиск върху Европейския
парламент, като изпрати до българските евродепутати декларация и позиция на
синдикатите от земеделието относно предложената директива за сезонните
работници. Активна кампания за солидарност е реализирана съвместно с
румънските синдикати от селското стопанство във връзка с решението на
холандското правителство да затвори пазара за български и румънски
граждани – сезонни работници в земеделието.
Както се вижда, много от проблемите, които са поставени като
важни в анализите на секторните партньори съвпадат с приоритетите на
европейския социален диалог и на европейските секторни социални
партньори. Те се отнасят до дигитализацията (в частност, подобряването
и адаптирането на уменията и квалификацията в цифровата икономика),
командированите работници, условията на труд,

работното време и

определянето и равнището на минималната заплата, сивата икономика.
Това означава, че активното участие на българските социални партньори
може да послужи за пренасяне на решения и добри практики

от

европейския към националния секторен социален диалог и обратно.
Сериозно предизвикателство пред социалните партньори в тази връзка е
повишаването на капацитета им за участие в диалога на европейско ниво.
Участието в съвместни проекти на европейските социални партньори им
дава възможност да обменят и пренесат добри практики на национално
секторно ниво, да подобрят социалния диалог и колективното договаряне

и да спомогнат за решаване на проблемите на секторите по ефективен
начин.

2.Услуги и техническа инфраструктура
Синдикалните и работодателски организации в услугите и техническата
инфаструктура
не винаги
са членове на европейски синдикални и
работодателски организации и това донякъде въпрепятства тяхното участие в
европейския социален диалог

Данни за членство 15
Сектор

Секторен
синдикат на
КНСБ

Секторен синдикат
на КТ Подкрепа

Енергетика
(електричест
во,газ)

НФЕ, НСФЕБ

Федерация
„Енергетика”
Федерация „Атомна
Енергетика”
и Федерация
„Химическа
промишленост”

(EPSU)
НФТ
Химия
индустрия(за
газова
промишленост)

Работодателска
организация
ББКЕ-не е член

(Industrial –Europe)

(Industrial –Europe)

Транспорт

СТСБ, МС
(ЕTF )

Федерация на
транспортните
работници
(ETF)

СЖБ, САР (не
членуват)

Национален
железничарски
синдикат

БДЖ-холдинг (група
работодатели,член
на CER )
Пристанище Бургас е
член на FEPORT
Трите международни
летища са членове
на ACI-Europe
Национална
транспортна

Източник : Изследване на националните секторни партньори в държавите членки, провеждано
от Европейската фондация по подобряване на условията на живот и труд, Дъблин
15

камара(не е член),
Асоциация на
международните
превозвачи ,член на
IRU,
но не уучаства в
социалния диалог на
национално равнище(
Пощи и
СФС
(UNIтелекомуникац Еurope)
ии,
информацион
ни технологии

Федерация
„Съобщения” (UNIEurope)

Водоснабдява НБС
не и
Водоснабдител
канализация
(EPSU)
Няма секторен
комитет в ЕС

Федерация
„Строителство,
индустрия
,водоснабдяване”
(EFBWW)

Съюз на операторите
от ВиК
Не членува, но
сътрудничи с
европейски
организации

Търговия,
други услуги

Федерация
„Търговия, услуги
,контролни органи,
туризъм”-не е член

В ЕUROCOMERCE
членуват големите
търговски веригиМетро, Кауфланд,
Лидл, които са
представени и в
България
Съюз на търговцитене е член
Сдружение „Търговия
на дребно”-не е член
------------------------------Българска
туристическа камараНе е член
Българска
хотелиерска и
ресторантьорска
асоциация (HORECA)
не участва в

НСФТКУТ
Няма членство , порано е била в UNI
Europe
НСФКО-не членува

--------------------Туризъм,
СТБ,
хотелиерство
(EFFAT )
,ресторантьор
ство, кетъринг НСФТКУТ-не
членува

--------------------------Федерация”Търгови
я, услуги ,контролни
органи ,туризъм”-не
е член

Български пощи е
член на Post Europe
Виваком и другите
два оператора са
членове на ETNO

социалния диалог

Банки и други
финансови
институции

ФСФС(UNI-Еurope)
НБС-не членува

Федерация
„Търговия, услуги,
контролни органи
,туризъм”

АББ не се счита за
работодателска
организация ,но е
член на ЕBF

Енергетика(електричество и газ)

Позициониране на енергийния сектор в Европейския комитет за социален
диалог.От представените аналитични материали е видно, че енергетиката е
един от първите сектори, в рамките на който е изграден Европейски комитет за
секторен социален диалог в енергетиката –още от 1999 година. И този акт е
един естествен и необходим процес, имайки предвид мястото на енергетиката в
икономиката и националната сигурност на страните-членки и на целия
ЕС.Социалните партньори от енергийния сектор на България са представени на
европейско равнище, който процес генерира двустранни ефекти. От една
страна, от съществено значение е достъпът до информация, до опит, до
солидарност, до участие в обсъждането на фундаментални за човечеството
пробелми на европейско равнище. И от друга страна възможността да
представим и нашите позиции по национални проблеми с тежки икономически и
социлни последици,на европейско равнище, т.е. на равнището от което зависи
тяхното решаване. НФЕ при КНСБ членува в Европейската федерация на
работниците в обществените услуги”, която е една от основните членове на
Европейския секторен комитет за социален диалог засектор „Електричество”.
Социалните партньори ( синдикални, и работодателски организации), на фона
на структурата на енергийните източници в енергетиката в нашата страна имат
безусловен интерес за участие в европейския секторен социален диалог с цел
адаптиранеиприлагане на европейските енергийни пактове към националната
ситуацияа на енергийния сектор в България и други страни
Освен това в аналитичните материали, прави впечетление интензивната
активност на социалните партньори на европейско равнище–от актуалните за
енергетиката проблеми до актуални за труда и трудовите отношенияпроблеми
на сектора. Практически по широк кръг от проблеми са приемани и се приемат
декларации или позиции, защото енергетиката на настоящия етапи в целия

святе поставена под силен натиск на престуктуриране и реформирене на
пазарните механизми. Коментираните на равнище европейски секторен диалог
проблеми като промените в климата и последствията за енергетиката като
заетост, работни места, условия на труд, цена на електроенергията, „Зелената
сделка” и програмата на новата ЕК и др. са в дневния ред на социалния диалог
и на секторно, и на национално равнище в България, но има и проблеми, които
са пренебрегвани или подценявани. Така например по-рядко се коментират
проблемите корпоративната социална отговорност, на кариерното развитие, на
политиките за съчетаване на семейния и професионалния живот, на
непрекъснатото обучение в областта както на новите енергийни технологии, но
и на новите информационни технологии. А тези и редица други проблеми
активно се коментират в европейския секторен диалог.
В някои от другите сектори на услугите също се прилагат различни
европейски документи и тематиката на националния социален дилог
е
свързана с европейската:
Транспорт:
Борбата с насилието и тормоза на работното място, равенството на
половете, работното време, както и приложението на европейските директивиза морския и ж.п.транспорт;
Съобщения:
Пощи:последици от трансформацията и дигитализацията на сектора,
обучение и нови умения; работа от разстояние;
Телекомуникации
и
информационни
дигитализацията, работа от разстояние

технологии:последици

от

Търговия :
Социални измерения на европейската политика, корпоративна социална
отговорност ,подобряване на квалификацита и уменията;
Туризъм ,хотелиерство и ресторантьорство:
Подобряване на уменията, обучение на персонала, мотивация и
подобряване качеството на трудовия живот

3.Сектори ,финансирани
финансиране

преимуществено

от

бюджета

и

със

смесено

Социалните партньори от тези сектои в България също в по-ниска степен
са интегрирани в европейските организации, с изключение на синдикатите от

здравеопазването и образованието, което и създава проблеми за тяхната
интеграция в Европейския секторен социален диалог.

Таблица на участие16
Сектор
Публична
администрац
ия (държавна
и местна),

Секторен
синдикат на
КНСБ
ФНСОДУО
не е член на
EPSU(по-рано е
била)

Здравеопазва
не, социални
услуги

ФСЗ (EPSU),
ФНСОДУО-не е
член

Образование
и наука

СБУ(EТUCE)
НУС-не е член
Синдикат „ВОН”-не
е член

Секторен синдикат
на КТ Подкрепа

Работодателска
организация

Медицинска
федерация(EPSU)
Национален
синдикат на
административни
служители

Няма работодателски
организации,
партньори са отделни
аднинистративни
структури и
правителството
Националното
сдружение на
общините не е
работодателска
организация, но е
член на Съвета на
европейските общини
и региони(CEMR)
Национална
асоциация на
работодателите в
здравеопазването-не
е член на европейска
организация

Синдикат
„Образование”
(ETUCE)
Сндикат „Висше
образование”-не е

Съюз на директорите
от системата на
средното
образование в
Република

Национален
синдикат на
административните
служителине е член на EPSU

Източник : Изследване на националните секторни партньори в държавите членки, провеждано
от Европейската фондация по подобряване на условията на живот и труд, Дъблин
16

член

България(EFEE)
Съюз на
работодателите в
народната просвета
не членува
МОН (.член на EFEE)
Бългаска асоциация
на частните училища
(ЕFEE)-не участва в
социалния диалог на
национално равнище

СБМТД (FIM)
Култура,
САБ(FIA)
изпълнителски
изкуства
НСФ Култура –не е
член

Федерация
„Култура”-не е член

Аудиовизуални
дейности,
медии

Федерация
„Култура”-не е член
Съюз на
журналистите
Подкрепа
(EFJ)17

Българска асоциация
на работодателите от
облатта на културата
(PEARLE)
Сдружение
„Ръководители в
областта на
културата”-не е член
БНР и БНТ са
членове на EBU

НРТС(UNI –Europe)
СБМТД(FIM)
САР (FIA)

Здравеопазване
Федерацията на синдикатите в здравеопазването(ФСЗ) към КНСБ е
активен участник в дейността на международните и европейските организации.
Общите идеи и решенията за действие, които се вземат солидарно с колегите
от тези организации са едни от основополагащите за прилагане на нови
решения в социалния диалог в сектор „Здравеопазване“. Благодарение на
усилията на ФСЗ и лично на неговото ръководство са изградени
професионални връзки с много организации, работещи на различно ниво.
Въпросите и проблемите, които се обсъждат с тези организации (ЕPSU, PSI,
HOSPEEM и др.) датират от много време.ФСЗ членува в ЕPSU и PSI. В
Организацията на работодателите HOSPEEM не членуват български
работодателски организации в областта на здравеопазването.Това създава
определени трудности при решаването на взети решения на международно
ниво по проблеми в този сектор и тяхното транслиране в нашата страна.
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Освен тях, участва и Съюзът на българските журналисти, който е самостоятелен и също е член на EFJ

Независимо от това ФСЗ активно работи в посока на прилагане на
решения от международните синдикални организации, прилагане на
директивите на ЕС в областта на трудовите отношения и създава практики за
реалното ползване от синдикалните членове на изискванията и по
благоприятни условия за труд, визирани в тези решения и директиви.
ФСЗ разработи наръчници за насилието на работното място, беозпасни и
здравословни усилия на труд и мерки против нараняванията с остри предмети
в здравеопазването.
В рамките на секторния социален диалог на национално равнище се
обръща внимание и на приоритети поставени на европейско равнище като
преодоляване на недостига на персонал , ученето през целия живот, както и на
безопасността и здравето при работа, особено в условията на пандемия.

Образование
В България активно се работи по програмата на европейските социални
партньори за преодоляване на последиците от КОВИД 19 кризата за
образованието. Сключения Анекс от 11.05.2020 г. към Колективния трудов
договор за системата на предучилищното и училищното образование, както и
КТД от 08.06.2020 г. са доказателството за това:
Чрез колективния трудов договор бяха договорени:
- 20 работни дни допълнителен
непедагогическия персонал;

платен отпуск

за

2020

г.

за

-Заплащане от по 40 евро на ден на учители и непедагогически
персонал, които имат допълнителни ангажименти по време на държавните
зрелостни изпити и националното външно оценяване;
-Зачитане на пълен работен ден на учителите (като тяхната
непосредствена работа с деца и ученици, които имат образователни трудности
/ или са от рискови групи семейства е определена в рамките на не по-малко от
два астрономически часа работа);
- Промени в Закона за предучилищното и училищното образование и в
други подзаконови нормативни актовe, свързани с промяната на дейностите в
образователните институции, свързани с извънредната ситуация.
По настояване на СБУ в редица общини (София, Пловдив, Първомай,
Велико Търново и др.) бяха подписани споразумения за осигуряване на
допълнителен платен годишен отпуск, в размер на 10 работни дни, и за
педагогическите специалисти.

Освен това, в контекста на приоритетите на европейските социални
партньори във връзка дигитализацията и нуждата от нови умения ,СБУ
провежда и онлайн квалификации и обучения в Постоянната академия за науки
и иновации в образованието към Синдиката за подготовка на наставници в
образователните институции, за подкрепа на младите учители.
Култура
В социалния диалог в културата, специално в сферата на изпълненията
на живо, социалните партньори обръщат внимание на нови стратегии за
сектора и на публичното финансиране, които са и приоритети на европейските
социални партьори.

Заключение
Недостатъчно укрепналите структури за секторен социален диалог в
централна и източна Европа(ЦИЕ), заедно с ерозията на секторното колективно
договаряне са пречка за ефективното приложение на положителните резултати
от европейския секторен социален диалог. Тенденцията към децентрализация
на колективното договаряне също не създава предпоставки. В същата посока
действат ниската синдикална плътност и недостатъчната представителност на
работодателските асоциации. Всичко това е неприятно, защото на европейско
ниво са достигнати значителни резултати в обсъждането и договарянето на
мерки в области като дигитализация и заетост, развитие на уменията и
квалификация, здраве и безопасност на труда, изменение на климата и
планове за възстановяване от КОВИД кризата. Въпреки това работодателските
организации и синдикатите от ЦИЕ оценяват значението на европейския
секторен социален диалог и се стремят да използуват по силата на своите
възможности неговите резултати.
Участниците от новите страни-членки не са удовлетворени от своето
участие в европейския социален диалог. По принцип те признават
положителните страни на подобно участие, но по различни причини
резултатите не ги удовлетворяват. Най-често това се дължи на незначителна
членска маса в редица сектори,
неукрепнали национални структури,
ограничени кадрови и финансови ресурси. Дневният ред на западните
синдикати и тези от новите страни членки са коренно различни (например,
заплати и пенсии, от една страна, и защита на личните данни, от друга). Затова
и много често резултатите от европейския секторен социален диалог не се
прилагат в новите страни членки.
Участието в Европейския социален диалог от страна на българските
социални партньори е сравнително стабилно в секторите на индустриалното
производство, строителство и селско стопанство.В повечето от секторите на

услугите и техническата инфраструктура участието е затруднено, тъй много от
организациите не са членове на европейски или международни организации,
които са признати за участие в Европейския секторен социален диалог. В
такива ситуации или участват само синдикатите(електричество и газ), или има
участие и от двете страни, но при работодателите са представени отделни
компании ( транспорт-БДЖ-Холдинг, пристанище Бургас, трите големи летища,
съобщения -Български пощи и трите телекомуникацинни оператора), или са
представени организации, които в България не участват в социалния диалог на
национално
равнище
(автомобилен
транспорт,
хотелерство
и
ресторантьорство, банки и други финансови иниституции). В секторите,
,финансирани преимуществено от бюджета или със смесено финансиране
двустранно участие има само в образованието и в сценичните изкуства. В
здравеопазването участват само синдикатите, в аудио-визуалните дейности
има участие от синдикатите, а при работодателите –от
двете големи
организации-БНР и БНТ. В администрацията от страна на синдикатите няма
европейско членство, а Нционалното сдружение на общините е член на
работодателска организация ,но не е работодателска организация в България.
По същия начин резултатите от европейския секторен социален диалог
намират отражение предимно в секторите, в които участието на социалните
партньори е по-активно и двустранно. В индустриите, строителството и
селското стопанство като цяло има отражение и благодарение на европейското
членство и популяризирането на резултатите от европейския секторен
социален диалог . В услугите отражението е по-ясно изразено в сектори ,в
които поне синдикатите са сравнително добре представени на европейско
равнище , или най-малкото си сътрудничат с европейски и/или международни
организации ,подобна е ситуцията със секторите с бюджетно или смесено
финансиране.
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