„Поставяне на
социалните въпроси
в сърцето на Европа“
Как Европейската комисия подкрепя заетостта, социалните
въпроси, уменията и трудовата мобилност (2014 – 2019 г.)

Социална
Европа

Ръкописът е завършен през март 2019 г.
Нито Европейската комисия, нито друго лице, действащо от името на Комисията, носи отговорност
за възможната употреба на следната информация.
Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2019 г.
© Европейски съюз, 2019 г.
Повторното използване е разрешено, при условие че се посочи източникът.
Политиката на повторно използване на документите на Комисията е регламентирана с Решение
2011/833/ЕС (ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39).
Ако не е посочено друго в брошурата, използваните фотографии са под авторското право на ЕС.
За използването или възпроизвеждането на снимки или други материали, за които Европейският
съюз не е носител на авторското право, трябва да се иска разрешение направо от носителите на
това право.
Снимка на корица: Комисар Тейсен по време на Европейската седмица на професионалните
умения през 2018 г. във Виена.
Print
PDF

ISBN 978-92-76-02015-8
ISBN 978-92-76-02016-5

doi: 10.2767/218543
doi: 10.2767/010400

KE-02-19-238-BG-C
KE-02-19-238-BG-N

„Поставяне на
социалните въпроси
в сърцето на Европа“
Как Европейската комисия подкрепя заетостта, социалните
въпроси, уменията и трудовата мобилност (2014 – 2019 г.)

3

Предисловие

Когато започнах мандата си в Европейската
комисия през 2014 г., имахме изключителната
възможност и отговорност да положим едно ново
начало. Изграждането на по-приобщаващ и почестен Съюз беше наш основен приоритет.
Председателят Юнкер стартира програма за
работни места, растеж и справедливост, която постави социалното измерение там,
където принадлежи: в сърцето на Европа. Комисията действа бързо и на няколко фронта,
за да затвори страницата, свързана с кризата. Фокусирахме се върху създаването на
по-добра работна среда чрез повишаване на иновациите, инвестициите и структурните
реформи. Гарантирахме повече гъвкавост за държавите членки, за да се направят
необходимите инвестиции. Открихме начини, чрез които да помогнем на младите и
дълготрайно безработните лица да се върнат отново на работа. Подобрихме качеството
и подходящата насоченост на придобиваните умения, за да помогнем на хората да
се възползват от възможностите в новия трудов свят. Чрез преразглеждането на
правилата относно командироването на работниците направихме съществена крачка
по отношение на запазването на справедливостта във вътрешните пазари. Превърнахме
„еднаквото заплащане за еднаква работа на едно и също място“ във водещ принцип за
мобилните работници и компании. Засилихме защитата на работниците по отношение
на причиняващите рак химикали. Настоящата брошура ви предоставя общ преглед на
това, което сме извършили и постигнали, както е заложено в моя план.
Нашите реформи и политики бяха подкрепени от общо икономическо възстановяване.
Отново се наблюдава растеж във всички държави членки. От началото на мандата
на тази комисия работодателите създадоха повече от 12 милиона работни позиции.
В момента в ЕС има над 240 милиона работещи мъже и жени. Никога преди не
е имало толкова много заети лица. Процентът на безработицата продължава да
намаляват навсякъде. Младежката безработица също спада. Всички тези постижения
са окуражаващи. Трябва да продължим да надграждаме резултатите, постигнати от
Комисията „Юнкер“, за да поддържаме динамичната и дългосрочна идея за устойчива,
честна и социална Европа.
Мариан Тейсен
Европейски комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията, трудовата
мобилност и Евростат
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ЕВРОПЕЙСКИ СТЪЛБ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА
Изключително горда съм с едно от ключовите ни постижения,
а именно с Европейския стълб на социалните права –
обновяване на нашия социален правилник за двадесет и първи
век. Президентът Юнкер го обяви по време на своята реч за
състоянието на Съюза през септември 2015 г. Всички държави –
членки на ЕС, Европейският парламент и Европейската комисия
одобряват Стълба на първата посветена на социалните въпроси
среща на върха от двадесет години насам, която се проведе в
Гьотеборг през ноември 2017 г. Стълбът служи като рамка за
всички наши инициативи в областта на заетостта и социалните
въпроси сега и в идните години. Предоставя насоки за това как
да се справим с новите социални предизвикателства, свързани
с бъдещето на заетостта и сближаването във възходяща посока
в Европа. По този начин можем да осигурим съвременни,
приобщаващи, устойчиви и конкурентоспособни общества,
в които динамичната икономика и социалният напредък
продължават да вървят ръка за ръка.
Европейският стълб на социалните права е изграден въз
основа на три приоритета: равни възможности за образование,
обучение и достъп до пазара на труда; справедливи условия
на труд, както и достъп до социална закрила. Той утвърждава
двадесет различни права и принципа, които варират от правото
на минимални работни заплати във всички държави от ЕС до
правото на здравеопазване, както и от принципите за равни
възможности и баланс между работа и личен живот до правото
на социална закрила.
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Европейският стълб на социалните права – какво представляват
двадесетте принципа и права?
Равни
възможности
и достъп до
пазара на
труда
Справедливи
условия
на труд

1

2 3

4

5

6 7

8

Образование,
обучение и учене
през целия живот

Равенство
между
половете

Сигурна и
гъвкава заетост

Работни
заплати

9

10

Равни
възможности

Информация за
условията на работа
и защита в случай
на уволнение

Активна
подкрепа за
заетостта

Социален диалог
и участие на
работниците

Баланс между работа Здравословна, безопасна
и личен живот
и добре приспособена
работна среда и защита
на личните данни

Социална
закрила и
приобщаване

11 12 13 14
Грижи и подкрепа
за децата

Социална
закрила

Обезщетения
за безработица

Минимален
доход

15 16 17 18
Доходи и пенсии
за старост

Здравеопазване

Интеграция
на хората с
увреждания

Дългосрочни
грижи

19 20
Жилищно
настаняване
и помощ за
бездомните хора

Достъп до
основни услуги

Научете повече: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairereconomic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
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Снимка: Председателят Юнкер и лидерите на ЕС по време на срещата на върха,
посветена на социалните въпроси
Стълбът е европейски отговор на социалните предизвикателства, пред които се изправяме, но и
социален отговор на европейските и международни предизвикателства, които се намират пред
нас. Оповестяването на Стълба отправи сериозно и обединяващо политическо съобщение на
нашите граждани и на света: в Европа споделяме основни социални ценности. Готови сме да
защитим общата идея за справедливо общество сега и в бъдеще.
Стълбът служи като компас, за да насочва необходимите реформи в правилната посока. Този
подход оказва влияние върху принципа на субсидиарност, залегнал в Договора за Европейския
съюз. Част от необходимите мерки са предприети на равнище на ЕС, докато други ще бъдат
оставени да се решат на националните, регионалните и местните власти – винаги обаче в тясно
сътрудничество със социалните партньори и гражданското общество.
За видими резултати и пълноценно влияние върху всекидневния живот на европейците Стълбът
изисква последващи действия на всички нива. Европейската комисия е свършила своята работа
и е постигнала резултати.
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ЗАЕТОСТ (20 – 65 г.)

милиона души в
областта на заетостта1
Четвъртото тримесечие на 2018 г. въз основа на
данни на национално равнище (за всички връзки)
2
Проучване на работната сила (LFS)

БЕЗРАБОТИЦА (15 – 74 г.)

януари 2019

1

МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА (15 – 24 Г.)

Европейски семестър
Европейският
семестър
представлява
регулярна
годишна
процедура
за
координиране
на
икономическите
и
социалните политики. Социалната насоченост
е включена и подсилена в Европейския
семестър от началото на мандата на
настоящата Комисия. От 2018 г. представлява
ключов инструмент за предоставянето на
Европейския стълб на социалните права и
контролира реформите в държавите членки.
Осъществяването на Стълба се подкрепя от
новия социален набор от показатели, който
следва тенденциите и представянето сред
държавите в ЕС. Контролира областите,
обхванати от Стълба, като учене през
целия живот и нивото на цифрови умения
сред хората, неравенството, процента сред
младежката безработица, разполагаемия
доход за домакинства и влиянието върху
социалните трансфери по отношение на
намаляването на бедността. Това е основата
на нашите специфични за всяка държа
препоръки, очертаващи естеството и степента
на предизвикателствата на национално ниво
за всяка държава членка.
От набора от показатели виждаме, че
социалната ситуация се подобрява в
повечето държави членки. Броят на хората,
изложени на риск от бедност или социално
изключване, е спаднал под нивата от преди
кризата. Все още голямото неравенство по

отношение на доходите и работещите бедни
продължава, а рискът от бедност при децата
остава едопустимо висок в много държави.
Не е просто въпрос на разходи. Усилията
трябва да бъдат насочени към резултатите.
Това е включването и ефективността в
националните системи за социална закрила.
Европейският семестър, заедно със
социалния набор от показатели, е
подходящият инструмент за следене на
напредъка в ключови области, обхванати
от Стълба. Той посочва разнообразието от
предизвикателства пред държавите членки
и необходимостта от приоритизиране,
като се имат предвид отправните точки и
достъпните средства. Семестърът също е и
добър начин да се разгледат дългосрочните
реформи и усилия, направени във
времето. Изгражда задълбочен диалог и
последователно отчитане през годината,
който е прозрачен и открит за всички
участници. Накрая, но не на последно място,
семестърът се използва, за да подкрепи
партньорските оценки и сравнителните
анализи между държавите членки.
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По-добър баланс между работа и личен живот
С новите правила на ЕС по отношение на баланса между работа
и личен живот ще помогнем на работещите родители и гледачите
да съчетаят семейния си живот и кариерата си въз основа на
равни възможности за мъже и жени. Нарастващото участие на
жените в пазара на труда не е само въпрос на честност – това
е тройна победа. Добре е за работещите родители и гледачи,
добре е за бизнеса и е добре за държавите членки, които губят
пари заради разликата в заетостта между половете.
ТЕКУЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЛИЯНИЕТО НА НОВАТА ДИРЕКТИВА
НА ЕС

Отпуск по
бащинство

Без минимални стандарти
за отпуск по бащинство на
равнище на ЕС.

Родителски Поне 4 месеца на родител,
отпуск
като 1 от тях е без
възможност за
прехвърляне между
родителите.
Без минимални правила за
надбавки/плащане.

Отпуск за
гледачи

Гъвкаво
работно
време
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Работещите бащи ще могат да взимат
поне 10 дни отпуск по бащинство около
раждането на детето.
Отпускът по бащинство ще изплаща
обезщетение, не по-малко от това за отпуска
по болест.
Поне 4 месеца на родител, като 2 от тях
са без възможност за прехвърляне между
родителите. Родителите могат да заявят
гъвкаво използване на отпуск (пълно
работно време, непълно работно време или
на части).
2 месеца без възможност за прехвърляне
на родителски отпуски ще се изплаща
обезщетение, в размер на определения от
държавата членка.

Всички работници ще имат право на 5
Без минимални стандарти
работни дни отпуск за гледачи на година.
за гледачи на ниво ЕС (с
изключение на форсмажорни
обстоятелства, позволяващи
да се вземе кратък отпуск
поради неотложни и
неочаквани семейни причини).
Право да заявят намалено
или гъвкаво работно време
след връщане от родителски
отпуски. Право да заявят
непълно работно време за
всички служители.

Всички работещи родители на деца до поне
8 години и всички гледачи ще имат правото
да заявят следните уговорки за гъвкаво
работно време:
1. намалено работно време;
2. гъвкаво работно време;
3. гъвкавост на работното място
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RAYA RAEVA,
ЕКСПЕРТ В ОБЛАСТТА НА КОМУНИКАЦИИТЕ,
БЪЛГАРИЯ
„Както и в други държави от ЕС, в България има
доминирани от мъжете професии, в които е трудно за
жените да намерят работа. Европа бавно премахва
разликата между процента заетост сред мъжете
и жените. Европейският съюз може да направи
това, като помогне да се променят политиките за
заетост, да се бори с феминизацията на бедността и
социалното изключване.“

Гледайте видеото

MATEUSZ HANSLIK,
ХИРУРГ ОРТОПЕД,
БАЩА В РОДИТЕЛСКИ ОТПУСК, ПОЛША
„Благодарение на правото на родителски отпуск
успях да прекарам седем месеца вкъщи с децата
си. Споделеният по равно родителски отпуск между
двамата родители може да помогне за баланса
между работата и личния живот. А младите майки
като съпругата ми могат да се върнат на работа поскоро, така че могат да продължат с кариерата си.“

Гледайте видеото
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По-добра информация и закрила за работниците
С новите правила на ЕС за прозрачни и предвидими условия на труд ние повишаваме
защитата за най-несигурните работници в новия трудов свят. Все повече хора днес са в
нетипични форми на работа и гъвкави договори. За такива договори ще гарантираме, че
правата и задълженията за работодателите и работниците са балансирани. Колкото повече
гъвкавост се изисква от работниците, толкова повече работодатели трябва да се погрижат
за осигуряването на предвидимост и защита.
ВЛИЯНИЕТО НА НОВАТА ДИРЕКТИВА

Ясна информация за основните условия на
заетост от самото начало
Ограничени до 6 месеца изпитателни срокове
Право на работа за други работодатели
Право на предвидимост на работата
Право на обезщетение, когато
работодателят отмени заданието за
работа след определен краен срок

Предотвратяване на злоупотреби по
отношение на използването на договори за
работа на повикване или подобни договори
Възможност за искане на по-стабилна форма
на заетост
Право на безплатно задължително обучение

3 % работници чрез платформи

КАТЕГОРИИ НА
НОВОЗАЩИТЕНИ
РАБОТНИЦИ
Източник: Изследване,
проведено като
част от оценката на
въздействието

3%
работници със
заплащане чрез ваучери

5 % домашни работници
15 % служители, работещи
< 8 часа на седмица

22 % служители със срочен
договор (< 1 месец)

53 %
временни работници
(на повикване,
непостоянна работа)
Общо: 2 до 3 милиона

ФОРМИ НА
ЗАЕТОСТ,
ОБХВАНАТИ ОТ
НОВИТЕ ПРАВИЛА
Източник: Евростат

10 %
Selp employed without employees

1 % други

4 % Selp employed with employees
4 % Part-time temporary
8 % Full-time temporary

60 %
постоянно пълно
работно време

13 % Part-time permanent
Работници, засегнати от
новите правила
Общо: 200 милиона

По-добър достъп до социална закрила
Със споразумение по отношение на нашето предложение за достъп до социална закрила за
работниците и самостоятелно заетите лица уеднаквяваме нашите социални системи за сигурност
от XX век спрямо новите форми за работа от XXI век. Днес вече почти 40 % от хората или не работят
на пълно работно време, или са с безсрочен договор, или са самостоятелно заети. Възможно наймного хора, включително самостоятелно заетите лица, следва да бъдат социално осигурени и да
имат възможността да увеличат правата си, като плащат своите вноски. Очакваме това да има
положително въздействие върху намаляването на несигурността, както и на риска от бедност.
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Социална закрила срещу рискове за лица с нестандартни форми
на заетост и самостоятелно заети лица в Европа (2018 г.)
САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТИ ЛИЦА

ЛИЦА С НЕСТАНДАРТНИ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ

Безработица

Майчинство

Болест

Възрастни/оцелели

Нещастни случаи

Инвалидност

Задължително покритие

Без официално покритие за поне една група

Доброволно покритие за поне една група

Проблеми с действително покритие
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Премахване на пречките спрямо привилегиите за достъп
Могат да се появят пропуски и в действителното покритие както за самостоятелно заетите лица,
така и за работниците с нестандартни договори. Това означава, че докато те се покриват от
определени социални помощи, няма да имат (адекватен) достъп до тях в случай на нужда.
Франсоаз е бременна с първото си дете. Тя винаги е работила на срочни договори,
непрекъснато следващи един след друг. За съжаление, няма право на майчинство, тъй
като през последните две години временните ѝ договори не ѝ позволяват да плаща
достатъчно дълго за схемата за майчинство. И в резултат на това изпитва трудности
да свърже двата края по време на последните седмици от бременността и при първите
седмици след раждането.

Ето защо инициативата на Комисията търси начини да разшири действителното покритие за
майчинство за всички работещи лица, така че Франсоаз да може да се възползва от помощите
дори когато е на несигурни срочни договори.

Осигуряване на възможност за прехвърляне на права
Липсата на прехвърляне на правата за социална сигурност може също да намали ефективността и
адекватността на закрилата, които схемите за социална сигурност предоставят. Вноските и правата
на обезщетения не винаги вървят заедно с човека, когато започва или приключва нестандартна
професия или когато става самостоятелно заето лице или не.
Майкъл работи 5 години на пълно работно време с безсрочен договор и плаща за
осигурителната схема за безработица. Той решава да стане самостоятелно заето лице
и отваря своя собствена компания преди година. След последвала финансова криза
компанията му фалира. Майкъл не може да предяви претенции за обезщетение при
безработица независимо от факта, че 5 години е допринасял към системата.

Ето защо инициативата на Комисията търси начини, чрез които да гарантира, че правата се
натрупват и запазват през цялата кариера на даденото лице, така че Майкъл също да има право
на обезщетение при безработица.

Повишаване на прозрачността
На последно място, правата не винаги са достатъчно прозрачни.
Николас става самостоятелно заето лице през 2008 г. и се включва доброволно в държавната
пенсионна система. Системата му позволява да избира сумата по вноските, но тъй като по
онова време не може лесно да получи информация за полагащите му се пенсионни права,
решава да плаща минималната вноска. Той не знае, че това може да не е достатъчно, за да
се ползва с по-висока пенсия, когато той се пенсионира.

Поради тази причина Комисията търси начини, чрез които да гарантира, че правата за социална
сигурност са прозрачни и достатъчно разбираеми, за да може Николас да бъде напълно осведомен,
когато взима решение относно размера на пенсията, която ще получава, когато се пенсионира.
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Европейски акт за достъпност
Чрез Европейския акт за достъпност ще направим съществени продукти и услуги достъпни
за хората с увреждания. Това ще подобри живота на повече от 80 милиона души с
увреждания. Скоро те ще имат на разположение повече достъпни продукти и услуги като
телефони, компютри, електронни книги и електронна търговия. Това ще превърне Европа
в най-големия световен пазар за достъпни продукти и услуги. Предприятията ще могат да
продават и изнасят своите продукти и услуги, без да е необходимо да ги приспособяват към
различните национални правила.

SAMUEL KOCH,
АКТЬОР, ГЕРМАНИЯ
„Знам какво е да имаш увреждания и да живееш с достойнство.
Имам парализа на четирите крайника и съм актьор в театъра,
телевизията и филмовата индустрия. Използвам инвалидна
количка, тъй като съм ограничен в начина, по който мога да се
придвижвам от врата надолу. Затова е изключително важно за
мен да мога да се движа свободно, да работя и да участвам в
живота на града, а не да бъда изолиран или дискриминиран.“

Гледайте видеото
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Здраве и безопасност на работното място
ЕС е лидер в защита на работниците по отношение на рисковете за
здравето и безопасността през последните 25 години. За да запазим
позицията си, предприехме действия, чрез които да модернизираме
законите и политиките в областта на безопасността и здравето,
включително чрез кампании за повишаване на осведомеността,
провеждани от Европейската агенция за безопасност и здраве при
работа. Това помага да се фокусираме повече върху резултатите и
по-малко върху формалностите и улеснява спазването от страна
на малките и средните предприятия.
По време на този мандат подобрихме и защитата на работниците по
отношение на причиняващите рак химикали. Ракът представлява
53 % от смъртните случаи в ЕС, свързани с работата, което го
прави най-значимият тих убиец на работното място. Тази комисия
постави ясни ограничения във връзка с излагането на 26 химикала,
причиняващи рак на работното място. Това ще подобри защитата
за 40 милиона работници и ще помогне да се спаси живота на над
100 000 работници през следващите 50 години.

© Shutterstock
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3 най-опасни химикала, ограничени от Комисията, според
броя на експонираните служители
8

7
6
Брой на
експонираните
служители
(милиони души)

5,3
3,9

4

2

0
Сложни смеси на многопръстенни
ароматни въглеводороди (PAH) с
бензо[a]пирен като референтно
химично съединение

Респирабилен
прах от кристален
силициев диоксид
(RCS)

4,4′-метилендианилин
(MDA)

Трите най-опасни химикала, на които най-голям брой работници биват излагани, са PAH
смеси, срещащи се на работните места с процеси на горене при висока температура като
във въгледобивната промишленост или при излагане на емисиите на отработени газове,
RCS в строителния сектор, както и MDA в пластмасата и други производствени сектори.

RACHEL PELLÉ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ФРАНЦИЯ
„Нараняванията, свързани с работата, може да струват
много за малките предприятия. Ето защо ние осигуряваме
множество обучения на нашия персонал, за да предотвратим
експозицията на олово или азбест, за да гарантираме
здравето и сигурността на работното място и да се уверим,
че служителите ни напълно разбират и прилагат мерките.“

Гледайте видеото
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ГЛАВА 2

СПРАВЕДЛИВА
ТРУДОВА
МОБИЛНОСТ

© Shutterstock

Снимка: Комисар
Тейсен със
съзаконодателите
след постигане
на споразумение
относно
командироването
на работниците

Едно от най-ценните права на европейците е правото да се движат
свободно на територията на ЕС. Днес 17 милиона европейци живеят
или работят в държава членка, различна от тази, на която са
граждани, което представлява 3,3 % от населението на ЕС. Това е
почти два пъти повече в сравнение с преди 10 години.
Свободното движение на работниците е залегнало в Договора от Рим като една
от основните свободи на общия пазар. От 2014 г. Европейската комисия предприе
важни стъпки, за да гарантира, че това право е достъпно за всекиго, че има
ползите за обществото като цяло и не води до злоупотреби или понижаване на
социалната закрила. С други думи – работим, за да гарантираме справедлива
трудова мобилност.

Изменение на Директивата относно командироването
на работници
Изключително важно постижение за справедливата трудова мобилност е
изменението на Директивата относно командироването на работниците. Ако
на командированите работници може да се плати до 40 % по-малко от на
местните работници, социалното сближаване и подкрепа за вътрешния пазар
няма да могат да бъдат защитени. Еднаквото заплащане за една и съща работа
на едно и също място вече ще стане реалност в цяла Европа. Това означава, че
командированите работници ще имат правото да получават същите елементи от
пакета за заплащане като местните работници. Това включва не само заплата, но
и надбавки, бонуси и всичко останало: всички елементи, които са задължителни за
местните работници, ще трябва също да бъдат гарантирани на командированите
работници. На последно място, ще има по-добри равни условия за предприятията.
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Европейски правила за координация
системите за социална сигурност

на

Предложихме да се преразгледат европейските правила за
координация на системите за социална сигурност. В основата
на нашето предложение стои принципът за справедливост. С
установяването си за първи път преди 60 години тези правила
гарантират, че гражданите няма да загубят социалната си сигурност
при преместване в друга държава членка. Нашето предложение
модернизира настоящите правила, за да гарантира, че са справедливи,
по-лесни за прилагане и ясни за изпълнение. По този начин ще бъде
и по-лесно за хората да се движат свободно на територията на ЕС. В
същото време ще ни бъде по-лесно да се борим с измамите.

Брексит
Много граждани на ЕС и на Обединеното кралство направиха своя
житейски избор въз основа на правата, свързани със свободното
движение съгласно законодателството на ЕС. Защитата на житейските
избори на тези граждани и на техните семейства е наш основен
приоритет по време на преговорите за Брексит.
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Нов Европейски орган по труда
Едно от нещата е да се изготвят нови правила. Друго е
да се разберат и да влезнат в сила. Споразумението, до
което достигнахме за изграждането на нов Европейски
орган по труда, представлява завършващият
компонент на справедливия европейски трудов пазар.
Това ще бъде работният инструмент на Европа, който
да подпомага националните органи за правилното
прилагане на правата за свободно движение
на работниците, командированите работници и
координацията на социалната сигурност.
Европейският орган по труда ще се увери, че
съществуващите правила се прилагат по справедлив,
лесен и ефективен начин, като: улесняват
сътрудничеството и обмяната на информация
между националните органи по труда, помагат за
организацията на и подкрепят съвместните проверки,
както и посредничат в случай на спорове. Събирането
на едно място на местните служители за връзка от
всички държави членки с времето ще насърчи обща
култура на правоприлагане.
Органът също ще играе ключова роля за улесняването
и опростяването на достъпа до информация
за предприятията и гражданите в движение.
Пътуващите европейски граждани усещат ефекта
от недостатъчното сътрудничество при справянето
с
трансгранични
административни
въпроси.
Притесняват се от риск от социална измама и се
страхуват, че Съюзът няма да ги защити по адекватен
начин. Заслужават орган, който е отъждествим,
прозрачен и ефективен, да запълни тези пропуски.
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Снимка: Комисар Тейсен посещава строителна
площадка за разширение на метрото в Копенхаген
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ГЛАВА 3

ИНВЕСТИРАНЕ
В ХОРАТА И
УМЕНИЯТА
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Снимка: Комисар Тейсен открива Европейската седмица на
професионалните умения в училището Ter Groene Poorte в Белгия

В днешната икономика хората са нашият
най-важен актив. Да се инвестира в хората
и техните умения се превръща в ключов
приоритет за Комисията. Усилията ни се
отплащат. Днес повече хора от всякога – а
именно 240 милиона – работят. Широката
ни гама от европейски мерки също се оказа
трамплин за заетост за милиони младежи.
Справяне с младежката безработица
Когато стъпих в длъжност през 2014 г., младежката
безработица беше достигнала недопустимо
високи нива в Европа. От първия ден помагаме
на държавите да стимулират младежката заетост.
Гаранция за младежта представлява нашата найважна инициатива, която осигурява възможности
за работа и обучения за младите хора. Всяка година
повече от 3,5 милиона млади души, регистрирани за
гаранцията за младежта, получават предложения
за работа, за продължаване на образованието,
за обучение или за професионална подготовка.
Освен това инициативата Гаранция за младежта
е основният финансов пакет от страна на ЕС за
предоставяне на пряка помощ за младите хора,
така че те да могат да намерят работа или отново
да влязат в образованието.
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„След като завърших гимназия,
не можех да си намеря работа.
Програмата на Европейския
съюз за гаранция за младежта
ми помогна да намеря
професионална
подготовка
в сферата на фризьорството.
Оттогава съм работила в три
различни салона и съм на
път да започна свой собствен
бизнес с приятел. Много
съм благодарна за уменията,
които получих, благодарение
на тази програма.“

ARISTEA ZACHARI,
207ГОДИШНА,
ФРИЗЬОРКА, БЕНЕФИЦИЕР
НА ГАРАНЦИЯ ЗА
МЛАДЕЖТА, ГЪРЦИЯ

Гледайте видеото
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Заедно с Европейския корпус за
солидарност ние също подкрепяме
младите хора да бъдат доброволци, да
преминават през обучения или да работят
в значими проекти из цяла Европа. Със
своето значимо европейски измерение
за солидарност корпусът представлява
изключителна възможност за младите
хора да развиват личностните си умения
и да придобият нови знания, а всичко
това прави тях самите по-стойностни, а и
обществото като цяло.

Също разширихме възможностите за
обмен за младите хора в областта на
професионалното образование и обучение
посредством Еразъм+ (2014 – 2020 г.).
Настоящата програма вече помогна на
около 650 000 професионални студенти да
учат или да работят в друга държава от ЕС.
Средната продължителност обаче на тези
обмени е само няколко седмици, а ние знаем,
че ползите нарастват значително, когато
обучаващите се прекарват по-дълго време в
чужбина. ErasmusPro ще подпомогне 50 000
дългосрочни възможности за мобилност

Добрата и качествена професионална
подготовка също помага на младите хора
да придобият уменията и съществените
компетенции, които са необходими, за да
бъдат успешни на пазара на труда. Под
ръководството на Европейската комисия
Европейският алианс за професионална
подготовка (EAfA) прави точно това. От
стартирането му през 2013 г. почти 300
предприятия се присъединиха към алианса и
се ангажираха с над 1 милион предложения
за професионална подготовка.

за професионално обучаващи се. Тези
допълнителни възможности за подобряване
на социалните, езиковите и свързаните с
професията умения в крайна сметка ще
увеличат шансовете на обучаващите се на
пазара на труда. Трябва да уважаваме и
предоставяме възможности за мобилност
на

професионално

обучаващите

се

обучаващите се в сферата на образованието
по същия начин както в университетите.

Снимка: Комисар Тейсен отбелязва 30 години от Еразъм+
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Помагане на трайно безработните
да се върнат на работа
Европейската комисия предостави също
насоки за европейските държави, които
да помогнат на трайно безработните да
се върнат на работа. Колкото по-дълго
време хората са безработни, толкова потрудно става да намирането на работа.
Уменията им остаряват, губят мотивация
и могат да започнат да се чувстват
изключени от обществото или дори да
бъдат изложени на риск от бедност. В
много държави сътрудничеството между
службите е все по-голямо, за да могат да
предоставят персонална подкрепа на трайно
безработните. Резултатите от този подход са
налице: през последните 3 години трайната
безработица е намаляла с една трета.

Десет начина, които помагат на
хората в Европа да придобият
по-добри умения
С нашата европейска програма за умения
ние инвестираме в хората, така че те да
могат да се погледнат към бъдещето със
самочувствие. Недопустимо е, че 61 милиона
европейци нямат съответните умения за
четене и писане, а дори повече имат ниска
математическа грамотност и цифрови умения.
Това ги поставя в риск от безработица,
бедност и социално изключване.

От друга страна, голяма част от европейците
– особено висококвалифицирани млади хора
– работят професии, които не отговарят на
техните таланти и стремежи. Междувременно
40 % от европейските работодатели
съобщават, че не могат да намерят
служители с правилните умения, които да
се развиват и да създават иновации. На
последно място, прекалено малко хора имат
предприемачески дух и компетенции, за да
започнат собствен бизнес.
Предвиждаме 10 действия в програмата за
умения, спрямо които Европейската комисия
дава възможност на хората да придобият
правилните умения и да се придържат към
промените в обществото и на пазара на труда.
Правим уменията по-видими и по-лесни за
разбиране, както и помагаме на работниците
и обучаващите се да се придвижват полесно на територията на ЕС. Подкрепяме
европейските държави да увеличат помощта
си за възрастни хора, които се борят с базови
умения. Стартирахме инициативи, чрез
които хората да се подготвят за цифровата
революция и бъдещето на труда, както и
да помогнат на мигрантите и търсещите
убежища лица да покажат своите умения и
таланти. Създадохме Европейската седмица
на професионалните умения, за да помогнем
на милиони млади и възрастни хора да
открият, че професионалното образование и
обучение е първоначален и равен избор... и
още толкова много!
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Европейска програма за умения

Подобряване
на качеството
и подходящата
насоченост на
придобиваните
умения
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1
2
3
4

Повишение на уменията: нови възможности за
възрастни с ограничени умения
Преглед на ключовите компетенции за обучение
през целия живот
Превръщане на професионалното образование
и обучение в предпочитан избор
Коалиция за умения и работни места

Предоставяне
на уменията и
квалификациите
по-голяма
видимост и
сравнимост

5
6

Усъвършенстване
на аналитични
умения,
документиране
и информирани
професионални
избори

7
8
9
10

Преглед на Европейската квалификационна
рамка
Инструмент на ЕС за профилиране на уменията
на гражданите на трети държави

Преглед на рамката „Европас“
Изследване за изтичане на мозъци
Подробен план за действие за секторно
сътрудничество във връзка с уменията
Проследяване на дипломираните лица
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В края на 2015 г. Патрик се среща с няколко млади души от Сирия и други
държави, които пристигат в Люксембург със статут на бежанци. Тъй като
голяма част от тях са инженери като него, той разпознава уменията им
и се надява, че ще успеят да се интегрират в обществото в Люксембург,
но забелязва липсата на достъп до цифрови инструменти. Заедно
със свой приятел социолог Патрик създава Digital Inclusion (Цифрово
приобщаване) – организация с нестопанска цел, в началото на 2016
г. Те започват заедно с бежанците и други доброволци да подновяват
използвани компютри, които в следващ момент ще могат да се използват
от бежанците. Тяхната идея е да помогнат на всеки човек в Люксембург
да получи достъп до цифрови инструменти, които са се превърнали в
такава важна част от днешното общество. Те преподават цифрови умения
на седем езика с подкрепата на Европейския социален фонд.
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ГЛАВА 4

СОЦИАЛЕН
ДИАЛОГ

Снимка: Заместник-председателят Домбровскис и комисар Тейсен се срещат със
социалните партньори на ЕС
Комисията „Юнкер“ вдъхна нов живот за
социален диалог чрез „Ново начало за
социалния диалог“ през март 2015 г. На това
събитие социалните партньори и Комисията
стигат до консенсус относно необходимостта
от множество действия.
Засилихме участието на социалните
партньори в европейския семестър. На ниво
ЕС участието на социалните партньори
през семестъра е вече добре установено.
Европейските
социални
партньори
предоставят важни резултати в области
като работни условия, здраве и безопасност,
развиване на умения и цифровизация.
Има място за подобрения на национално
ниво. Комисията се справя с това, където е
уместно, чрез специфични за всяка държава
препоръки и финансова подкрепа за
изграждане на компетентности.
Ангажирахме социалните партньори в поголяма степен в изготвянето на политики
чрез различни консултации по отношение на
36

съществени инициативи. С безценния си опит
те помагат за подобряването на качеството
на предложенията на Комисията в частност
на тези, свързани с баланса между работата
и личния живот, прозрачните и предвидими
работни условия и достъпа до социална
закрила. Социалните партньори също
изиграха основна роля при оформянето на
Европейския стълб на социалните права.
Един от неговите 20 принципа се отнася до
работещ социален диалог.
По време на провеждащата се на всеки две
години Тристранна социална среща на върха
Комисията и Съветът обсъдиха важни теми
със социалните партньори, включително
интеграцията на бежанците на пазара на
труда и бъдещето на труда.
Комисията подкрепи социалните партньори
посредством Европейския социален фонд и
специалните си социални бюджетни редове,
като съфинансира мерките за обучения и
общите проекти.
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Съвместно изявление на социалните партньори на
ЕС за 60-ата годишнина от Договора в Рим (24 март,
2017 г.)

„Добре функциониращият социален диалог на ниво
ЕС, национално и секторно ниво, както и на ниво
предприятия е важен за разработването на ефективни
политики, които ще увеличат европейския просперитет
и ще гарантират социална справедливост. […]
Европа се нуждае от прозрачни, демократично
отговорни и добре функциониращи институции.
Европейските социални партньори разчитат на
Европейската комисия, на Съвета и на Европейския
парламент да бъдат единни и да работят заедно, за
да подобрят капацитета на Европейския съюз спрямо
нуждите и очаквания на предприятията и работниците.
Готови сме да ви подкрепим в това начинание.“
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Снимка: Комисар Тейсен посещава проекта за детска
грижа на Европейския социален фонд в Португалия

ГЛАВА 5

ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНДОВЕ

Европейски социален фонд (ЕСФ)
Повече от 60 години Европейският социален фонд представлява
основният инструмент на Европа за инвестиране в хората. Той им
помага да намерят работа или да създадат бизнес, подкрепя групи
в неравностойно положение, подобрява образованието и прави
обществените услуги по-ефективни. За периода 2014 – 2020 г.
общият бюджет на ЕС е 83,6 милиарда евро.

JANA,
БЕНЕФИЦИЕР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД,
СЛОВЕНИЯ
Проектът PLYA помага на младежи в риск, които не са завършили
образованието си, да намерят работа. Участниците могат
да посещават класове по изкуство или занаяти, предлагат
се консултации по личностно развитие и се преподават
практически важни умения. Проектът осигурява на Яна опората,
която ѝ е необходима, за да възстанови живота си. „Това беше
нещото, от което се нуждаех. Започнах да виждам, че мога да
живея различно. В училище се отнасят с теб сякаш си число. Но
по време на курса се отнасят с теб като с човек.“

Инициатива за младежката заетост (ИМЗ)
Инициативата за младежката заетост помага на държавите членки
да отговорят на високите нива на младежката безработица. Тя
подкрепя целенасочените мерки за интеграция на млади хора, които
не работят, не учат или не провеждат обучения, в пазара на труда.
Общият бюджет на ИМЗ е 8,86 милиарда евро за 2014 –2020 г.
Над 2,4 милиона неработещите, неучещи и необучаващи се
млади хора участват в събития, подкрепени от Инициативата за
младежката заетост. В резултат на това между 2014 и 2017 г. 776
000 млади хора от тях завършват дадено образование/обучение,
придобиват квалификация или получават работа.
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NIKOLAY PETROV KRASTEV,
БЕНЕФИЦИЕР НА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА,
БЪЛГАРИЯ
Николай учи музика в училище и се опитва да си намери постоянна
работа. Схемата за гаранция за младежта, подкрепена от
Инициативата за младежката заетост, му осигурява възможността
за обучение при златар. „Научих тънкостите на занаята и как да
произвеждам предмети от скъпоценни метали. Научих се също
как да работя като част от екип. След приключването на стажа
ми предложиха постоянна работа. Оттогава наистина ми се
повиши самоувереността и самочувствието.“

Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица (ФЕПН)
ФЕПН е нашият основен фонд за борба с бедността. Той
предоставя основна материална помощ и храна за най-бедните
хора. Тук влизат възрастните хора, децата, бездомните, хората с
увреждания, мигрантите и други малцинства. Над 3,8 милиарда
евро са отделени за ФЕПН за периода 2014 – 2020 г. От 2014 до
2017 г. фондът помага средно на 12,7 милиона души всяка година.

MONIKA PRIBELOVÁ,
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ФЕПН С КАРИТАС,
СЛОВАКИЯ
„Разпределението на пакетите с храна е първата стъпка в
работата ни с крайните получатели. Това ни помага да отворим
вратата и да достигнем до хората в трудно положение. И
можем да започнем да се опитваме да намерим цялостни
решения за техните сложни житейски ситуации.“
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Програма на ЕС за заетост и социални иновации
(EaSI)
EaSI помага за изграждането на мрежи и партньорства из целия ЕС. Тя
поддържа бази данни, изследвания, социални експерименти, изграждане
на компетентности и дейности за взаимно обучение. Също така запълва
пропуските в предоставянето на микрокредити и поддръжката на социално
предприемачество, като отпуска значителни финансови ресурси. Всяка
година Комисията предоставя безвъзмездни средства за почти 60 проекта.

MIENA RUST,
БЕНЕФИЦИЕР НА МИКРОКРЕДИТ, ИРЛАНДИЯ
Миена преминава от инженерство към продаване на нуга
благодарение на кредит на стойност 15 000 евро, за да поръча
оборудване за печене. „Винаги съм искала да имам свой собствен
бизнес. Имах някакви спестявания от периода, когато бях съкратена
от работа, и смятах, че няма да има проблем да получа пари от
банката. Но те не ми отпуснаха никакви средства, затова си помислих
за Microﬁnance Ireland (ирландски фонд за микрофинансиране) и
получих заем от тях. Създаването на фабриката отне година. За
мен в момента работи една жена на пълен работен ден, както и
двама човека на непълно работно време.“

Европейски фонд за
глобализацията (ЕФПГ)

приспособяване

към

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията предоставя
помощи за хора, които са загубили своята работа в резултат на големи
структурни промени заради глобализацията, например, когато голямо
предприятие затваря или производството е преместено извън ЕС.
ЕФПГ съфинансира мерки като помощ при търсене на работа, кариерни
консултации, образование, обучение и напътствия, насърчаване на
предприемачеството и създаване на предприятия. ЕФПГ финансира до 60
% от стойността на подобни проекти.
Между ноември 2014 г. и декември 2018 г. ЕФПГ осигурява около 92
милиона евро в помощ на 30 мащабни случаи на съкращения из цяла
Европа. Тези случаи засягат около 31 000 работници и 2200 млади души,
които не са нито заетости, нито се образоват или обучават.

42

„ПОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА“
КАК ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДКРЕПЯ ЗАЕТОСТТА, СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ, УМЕНИЯТА И
ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ 2014  2019 Г.

ASKO KOPONEN,
БЕНЕФИЦИЕР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА
ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА,
ФИНЛАНДИЯ
„За мен беше шок, когато фабриките на Nokia във Финландия
затвориха, след като работих там от 20 години на различни
ръководни позиции. За да мога да продължа кариерата си,
получих помощ от Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията, за да придобия нови умения, и завърших
Университета по приложни науки в Турку. В момента
съм ръководител на производството в предприятие за
медицински импланти.“

Гледайте видеото

Фондове за периода 2021 – 2027 г.
За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода от 2021 до 2027 г. Комисията предлага
да се насърчи прилагането на Европейския стълб на социалните права заедно с „Европейския
социален фонд плюс“ (ЕСФ+), както и подсиления Европейски фонд за приспособяване към
глобализацията. Комисията предлага Европейският социален фонд плюс да бъде на стойност
101,2 милиарда евро, а Фондът за приспособяване към глобализацията да бъде на стойност до
1,6 милиарда евро. ЕСФ+ ще интегрира съществуващите фондове (Европейския социален фонд,
Инициативата за младежката заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица, програмата за заетост и социални иновации, както и програмата на ЕС в областта на
здравето), за да се увеличат полезните взаимодействия и да се гарантира по-добро въздействие.
С оглед постигане на максимална добавена стойност за ЕС инвестициите на ЕСФ+ ще бъдат
допълнително насочени към предизвикателствата в социалния сектор и сектора на заетостта,
пред които се изправя всяка държава членка.
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Увеличаване на доверието към и на
обществената вяра в европейската статистика
Евростат също е под моето ръководство и по време на този мандат
работихме, за да подсилим независимостта и надеждността
на европейската статистика. Професионалната независимост
на националните статистически институти (НСИ) и техните
ръководители е подсилена и законово изяснена. В допълнение
подкрепихме правителствата да популяризират ангажимента
си към независими статистики и да гарантират изпълнението
на Кодекса на европейската статистическа практика. По този
начин се очертават принципи на професионална независимост,
ангажимент към качеството, стабилна методология и релевантност
на статистиката. Статистиците трябва да гарантират ясното
разграничаване между факт и измислица. Заради злоупотребите
с фалшиви новини имаме нужда от ясни факти. Това е ключът
към поддържането и подобряването на общественото доверие в
официалните статистики.

Статистика за гражданите
Гражданите са в основата на всичко, което правим. В нашия
енергиен съюз искаме да има сигурна и устойчива енергия за
всички европейци. Цените, които плащат, трябва да са достъпни
и конкурентни. Ето защо Евростат предоставя прозрачни данни по
отношение на цените и разходите за енергия за домакинствата
и промишлеността.
Евростат модернизира и селскостопанската статистика. Това
е важно, за да се осигурят хранителни доставки на достъпни
цени за европейците. Можем също да намалим въздействието
на селското стопанство върху околната среда, ако имаме
правилната информация.
Следим също напредъка по Програмата за устойчиво развитие до
2030 г. Ако се отнасяме сериозно към запазването на стойността
на продуктите, материалите и ресурсите за възможно най-дълго
време, като междувременно минимализираме загубите, ще можем
да следим напредъка ни по отношение на кръговата икономика и
постигането на глобално устойчиво развитие.
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Улесняване на инвестициите в Европа
Евростат публикува две ръководства относно статистическото
третиране на публично-частните партньорства (ПЧП) и договорите
за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР). Решенията
по отношение на инвестициите в публичния сектор често биват
повлиявани от статистически доклади в балансите на правителството
или извън тях. в Често правилата се възприемат като твърде сложни
и трудно се разбира как те да бъдат прилагани за конкретни
проекти, което поражда несигурност и съмнения. Като отговор на
тези съмнения Евростат и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)
създадоха ръководства, за да обяснят на публичните и частните
заинтересовани лица какво е влиянието на различните функции в
публично-частните партньорства и договорите за енергоспестяване
с гарантиран резултат върху държавните финанси. Това се счита за
много полезно в контекста на Плана за инвестиции за Европа.

Снимка: Служители на Евростат
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ГЛАВА 7

СИЛНО СОЦИАЛНО
ИЗМЕРЕНИЕ В
ИЗГОТВЯНЕТО НА
ПОЛИТИКИТЕ

© Shutterstock

През изминалите пет години поставихме социалните приоритети
в основата на нашите действия и на централно място по време
на дебатите за бъдещето на Европа. Социалните приоритети
на Европа засягат вече много области от политиката, като се
започне от данъчното облагане и се стигне до транспорта,
политиката в областта на околната среда, миграцията
и търговията.
Комисията се е заела с няколко инициативи за борба с
данъчните измами, укриването и избягването на данъците,
като по този начин се стреми ада гарантира справедливото
споделяне на тежестта сред данъкоплатците, както и да
осигури публични приходи за социални разходи и да редуцира
неравенството в доходите.
За транспортния сектор внесохме предложения за гарантиране
на социална справедливост и компетентност в полза на над
5 милиона европейци, работещи в транспортния сектор в ЕС.
Това включва борбата с незаконните практики в областта
на заетостта и дружествата „пощенски кутии“, както и
подобряването на социалните условия и условията на труда
в транспортния сектор – в частност за шофьорите на камиони.
Интегрираме също социални действия за справяне с
климатичните изменения в бъдещия дългосрочен бюджет
на ЕС с обща цел 25 % от разходите на ЕС да допринасят за
целите, свързани с климата.
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Нашите политики и фондове представляват и изключително важен
инструмент, насочен към интегрирането на хора с мигрантски произход.
Например създадохме План за действие относно интеграцията и Инструмент
на ЕС за профилиране на уменията на гражданите на трети държави, които
да позволят на хората да се интегрират по по-добър начин към пазара на
труда и в обществото.
На последно място присъствието на Европа на световната сцена и работата
ѝ по отношение на балансираните и прогресивни търговски политики се
характеризира със силно социално измерение. Съвременните търговски
споразумения на ЕС съдържат правила относно търговията и устойчивото
развитие, включително по отношение на социалната справедливост,
човешките права, високите стандарти за труд и високите стандарти,
свързани с околната среда.

Снимка: Комисар Тейсен открива инструмент
на ЕС за профилиране на уменията на
гражданите на трети държави
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ГЛАВА 8

СОЦИАЛНИ
ПРИОРИТЕТИ ПО
ВРЕМЕ НА МАНДАТА
НА КОМИСИЯТА
„ЮНКЕР“

Придържане към споделени ценности:
Установяване на Европейския стълб за социалните права
Инициатива
1

Установяване на Европейския стълб за социалните права

2

Представяне на социалния набор от показатели за следене
на напредъка на държавите членки

3

Документ за размисъл относно социалното измерение
на Европа

4

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

5

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
(ЕФПГ)

Краен резултат

*
**

нтегриране на социални приоритети: признаване на социалното
измерение във всички политики
Инициатива
6

Интегриране на социални приоритети и индикатори
в европейския семестър за координация на
икономическите политики

7

Оценка на социалното въздействие на новата програма за
подкрепа на стабилността за Гърция

8

План за инвестиции за Европа

9

Енергиен съюз

Краен резултат

10 Цифров единен пазар
11 Мобилност в транспортния сектор

Обновяване и модернизиране на социалното законодателство
Инициатива

Краен резултат

12 Закони за по-достъпни продукти и услуги за хората
с увреждания
13 Обсъждания за подобряване на здравето и безопасността
на работното място
14 Закони за защита на работниците спрямо излагането на
химикали, причиняващи рак, на работното място
15 Закони за подобряване на баланса между работата и
личния живот за работещи родители и гледачи

*

Следва да се финализира в контекста на преговорите за Многогодишната финансова
рамка за периода 2021 – 2027 г.
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Инициатива

Краен резултат

16 Директива за прозрачни и предвидими условия на труд
17 Препоръка на Съвета за гарантиране на достъп до социална
закрила за работниците и самостоятелно заетите лица
18 Ръководство за осъществяване на Директивата за
работното време

Справедливи и действащи правила за трудова мобилност
Инициатива

Краен резултат

19 Европейска платформа с цел засилване на сътрудничеството
за противодействие на недекларирания труд
20 Закони за преразглеждане на правилата по отношение на
командированите работници
21 Закони за модернизиране на правилата за координация на
системите за социална сигурност

*

22 Закони за установяване на Европейски орган по труда

Инвестиране в младежта и уменията:
Инициатива

Краен резултат

23 Закони за стимулиране на Гаранцията за младежта
чрез повишаване на предварителното финансиране на
Инициативата за младежката заетост и повишаване
финансирането ѝ за периода 2017 – 2020 г.
24 Препоръка на Съвета по отношение на интеграцията на
трайно безработните в пазара на труда
25 Препоръка на Съвета по отношение на „Повишението на
умения“: нови възможности за възрастните хора
26 Инициативи за подкрепа на модернизацията на
професионалното образование и обучение, включително
ErasmusPro и Европейската рамка за качествена
професионална подготовка
27 Стартиране на Европейски корпус за солидарност

*Временното споразумение предстои да се финализира от съзаконодателите.
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Инициатива

Краен резултат

28 Закон за повишаване на видимостта на уменията и
квалификациите чрез преразглеждане на Европас
и препоръка за преразглеждане на Европейската
квалификационна рамка (според Новата европейска
програма за умения)
29 Коалиция за умения и работни места
30 Подробен план за действие за секторно сътрудничество
във връзка с уменията
31 Препоръка за по-висока степен на образование и
проследяване на професионално дипломираните лица
(според Новата европейска програма за умения)
32 Инструмент на ЕС за профилиране на уменията на
граждани на държави извън ЕС

Relaunching social dialogue
Инициатива

Краен резултат

33 Четиристранна декларация като част от Новото начало на
социалния диалог
34 Закон за подобряване на условията на труд в риболовния
сектор, като се прилага споразумението за социалните
партньори на ЕС
35 Закон за подобряване на условията на труд за моряците
на борда на плавателни съдове под флага на ЕС, като се
прилага споразумението със социалните партньори

Eurostat
Инициатива
36 Социални статистически данни
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Краен резултат

Комисар Тейсен заедно с генерален директор Йост Корте и служителите на ГД
„Заетост, социални въпроси и приобщаване“.
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За контакт с представители на ЕС
Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът
на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg
По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с
тази служба:
— чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
— или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
— по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес
https://europa.eu/european-union/contact_bg
За да намерите информация за ЕС
Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта
Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg
Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://publications.
europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe
Direct или от Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).
Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам на всички
официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu
Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп до
набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както
за търговски, така и за нетърговски цели.

„Когато започнах мандата си в Европейската комисия
през 2014 г., имахме изключителната възможност и
отговорност да положим едно ново начало. Изграждането
на по-приобщаващ и по-честен Съюз беше наш основен
приоритет.“ – Мариан Тейсен
От преодоляването на кризата до приобщаването към
променящия се трудов свят и инвестирането в хората
и уменията – научете повече за постиженията на
Европейската комисия в областта на заетостта, социалните
въпроси, уменията, трудовата мобилност и статистиката
през 2014 – 2019 г.

Можете да изтеглите нашите публикации или да се абонирате
безплатно на:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=93&langId=bg
Ако желаете да получавате редовни осведомявания относно
Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“,
регистрирайте се за безплатния електронен бюлетин на Социална
Европа на адрес:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=bg
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