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С единодушно решение на президентите и главните се-
кретари на националните икономически и социални съвети на 
държавите-членки на Европейския съюз и Европейския иконо-
мически и социален комитет (ЕИСК) Икономическият и соци-
ален съвет на България бе избран да председателства и ко-
ординира съвместната дейност на Мрежата на националните 
съвети през 2009 г. 

По негова инициатива тя бе съсредоточена върху пробле-
мите и предизвикателствата пред трудовите пазари в Европа в 
условията на икономическа криза. 

По време на българското председателство националните 
икономически и социални съвети и ЕИСК проведоха редица де-
бати и извършиха свои анализи на въздействието на икономи-
ческата криза върху трудовите пазари в държавите-членки на 
ЕС, както и на провежданата от правителствата антикризисна 
политика на пазара на труда. 

На тези проблеми бяха посветени три значими междуна-
родни форума на високо експертно и политическо равнище, на 
които българският ИСС бе домакин в рамките на мандата си.

На 18 и 19 юни 2009 г. в София се състоя Годишната сре-
ща на главните секретари на националните икономически и со-
циални съвети и на ЕИСК, на която бяха обсъдени анализите и 
оценките на съветите за влиянието на кризата върху заетостта. 

На 5 и 6 октомври в столицата ни се проведе международ-
на конференция на тема “Работните места и кризата - ответни 
действия на Европа чрез политиките”. Тя бе организирана от 
ЕИСК и ИСС на България и стана ключова стъпка за разработ-
ването и реализацията на проектоплатформа на политика за 
антикризисни мерки в цяла Европа.

На 26 и 27 ноември София посрещна участниците в за-
ключителното политическо събитие - Годишната среща на 
президентите и главните секретари на националните съвети и 
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ЕИСК. На нея те съгласуваха общата си позиция по антикри-
зисните политики и мерки на пазара на труда и неговото пос-
ледващо възстановяване. 

На 17 декември 2009 г. на пленарна сесия на ЕИСК в 
Брюксел председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски от-
чете резултатите от българското председателство и представи 
основните изводи и предложения от едногодишната съвместна 
работа на мрежата.

Най-важните оценки и препоръки на националните иконо-
мически и социални съвети на държавите-членки на ЕС и ЕИСК  
по проблемите на трудовите пазари, отправени към институци-
ите на национално и европейско равнище, са формулирани в 
заключителната декларация, приета от президентите и главни-
те секретари на ИСС и ЕИСК по време на годишната им среща.

Извършените анализи от съветите, резултатите от прове-
дените през годината дискусии, срещи и конференции, както и 
и позициите и становищата на ЕИСК бяха обобщени в докумен-
та “Активизиране на европейския пазар на труда: платформа 
на политика за антикризисни мерки”, който председателят на 
българския ИСС проф. Дулевски внесе за обсъждане на годиш-
ната среща през ноември. 

В настоящата брошура са представени двата документа, 
които обобщават съвместната работа на националните иконо-
мически и социални съвети и ЕИСК през 2009 г., както и изказ-
ването на председателя на българския ИСС пред пленарната 
сесия на ЕИСК в Брюксел.

Установеното през 2009 г. ползотворно сътрудничество 
и взаимодействие между икономическите и социални съвети 
от държавите-членки на ЕС и ЕИСК се превърна в основа за 
развитието на една нова солидарност между структурите на 
организираното гражданско общество и тяхната споделена от-
говорност за решаването на най-важните икономически и соци-
ални проблеми, стоящи пред Европейския съюз.



активизиране на европейския пазар на труда... 5

Официално откриване на Годишната среща на президен-
тите и главните секретари на националните икономически 
и социални съвети от държавите-членки на Европейския 
съюз и на Европейския икономически и социален комитет. 
София, 27 ноември 2009 г.

Председателят на Икономическия и социален съвет на 
България проф. д-р Лалко Дулевски представя резултати-
те от председателството на съвета през 2009 г. по време 
на пленарна сесия на ЕИСК. Брюксел, 17 декември 2009 г.
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По време на Годишната среща президентът на ЕИСК Ма-
рио Сепи (горната снимка) и президентът на ИСС на Фран-
ция Жак Дерман бяха наградени с Почетния знак на бъл-
гарския ИСС за принос в развитието на организираното 
гражданско общество в България. 



ГОДИшНА СРЕщА  
НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  

И ГЛАВНИТЕ СЕКРЕТАРИ  
НА ИКОНОМИчЕСКИТЕ  
И СОцИАЛНИ СъВЕТИ  

НА ДъРжАВИТЕ-чЛЕНКИ  
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СъюЗ И  

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИчЕСКИ 
И СОцИАЛЕН КОМИТЕТ

ЗАКЛючИТЕЛНА ДЕКЛАРАцИЯ

на президентите и главните секретари на националните 
икономически и социални съвети на държавите-членки  
на Европейския съюз и на Европейския икономически  

и социален комитет

София, 27 ноември 2009 г.
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По покана на председателя на Икономическия и социален 
съвет на Република България председателите и главните се-
кретари на икономическите и социални съвети на държавите-
членки на Европейския съюз и на Европейския икономически и 
социален комитет (ЕИСК) проведоха своята годишна среща на 
26-27 ноември 2009 г. в гр. София.

На срещата беше обсъден документът, озаглавен „Акти-
визиране на европейския пазар на труда: платформа на по-
литика за антикризисни мерки“, предложен за обсъждане от 
председателя на българския Икономически и социален съвет. 
Участниците в срещата признават, че в количествен аспект 
най-важният фактор за създаване на заетост в краткосрочен 
план е стимулиране на търсенето и икономическия растеж чрез 
подходящо съчетание на макроикономически политики. Като се 
съсредоточиха по-специално върху антикризисните политики и 
въпросите на пазара на труда, участниците в срещата излязоха 
със следната декларация.

Антикризисни политика и мерки за смекчаване въздейст-
вието на кризата върху пазара на труда

1. Участниците в срещата оценяват направените от държа-
вите-членки усилия за прилагане на координиран подход 
в изработването на антикризисни политики и мерки. Ко-
ординираните действия на европейските и националните 
институции и структурите на гражданското общество мо-
гат да поставят основите на обща европейска платфор-
ма на политики и мерки за смекчаване на отрицателно-
то въздействие на кризата върху пазарите на труда и за 
улесняване на бъдещото им възстановяване.

2. Участниците в срещата подкрепят заключението на Евро-
пейския съвет от октомври 2009 г. относно необходимост-
та от последователен политически ангажимент за актив-
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ни политики, свързани с пазара на труда, тъй като може 
да се очаква допълнително влошаване на състоянието 
на заетостта в Европа. Необходимо е да се предприемат 
мерки в подкрепа на пазара на труда и за да се предо-
тврати задържането на високите равнища на безрабо-
тица, като по този начин се гарантират високи равнища 
на заетост и стабилни публични финанси в дългосрочна 
перспектива. Както Европейският съвет правилно отбе-
лязва, участието на пазара на труда е едновременно и 
цел, и необходимо условие за икономически растеж, за 
социално и икономическо благоденствие на хората и за 
по-голямо социално сближаване в Европа.

3. Кризата засегна пазарите на труда на държавите-член-
ки по различен начин и през различни периоди от време. 
Тези разлики се отразяват на конфигурацията на наци-
оналните антикризисни програми и мерки както по от-
ношение на тяхната структура, така и на сроковете. Ако 
процесът на стабилизиране на икономиките продължи, 
положителното въздействие върху пазарите на труда ще 
проличи след известно време, когато се очаква цикли-
чността на икономическото развитие да окаже необходи-
мото положително влияние. 

4. Участниците в заседанието признават, че антикризисните 
мерки се изработват и прилагат съобразно националните 
стратегически и оперативни програми в съответствие с 
Лисабонските цели.

Дългосрочни цели на антикризисните политики и мерки на 
пазара на труда

5. По същество, участниците в срещата се съсредоточиха 
върху свързаните с предлагането аспекти на разглежда-
ния въпрос, като подчертаха необходимостта от рефор-
ми и повишаване гъвкавостта на пазара на труда. В съ-
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щото време те признаха и подчертаха необходимостта от 
балансиране на политиките и мерките от разбирането, че 
особено при сегашното кризисно състояние сигурността 
трябва да вземе връх над гъвкавостта. В този контекст 
участниците в срещата отбелязват, че понастоящем со-
циалните партньори търсят инструменти, с които да се 
постигне такъв баланс.

6. Участниците в срещата акцентират, че съчетаването на 
краткосрочни мерки за преодоляването на непосредстве-
ните предизвикателства с дългосрочните цели за нара-
стване на производителността и конкурентоспособността 
се отразява като резултат в осъществявания мониторинг 
на антикризисните политики и мерки.

7. Основните приоритети на дългосрочната интегрирана 
европейска политика са запазването на устойчивостта и 
необходимия обхват на системите за социална закрила, 
преструктуриране и стимулиране на пазарите на труда 
към повече и по-качествени работни места, както и разра-
ботването на образователни и квалификационни програ-
ми, които да отговарят на нуждите на пазара. От ключово 
значение е да се поддържа подходящата координация 
между структурните реформи на пазара на труда и други-
те пазари, както и да се запази стабилна макроикономи-
ческа среда.

8. За да се подобри пригодността за работа на нискоквали-
фицираните и неквалифицираните работници, е необхо-
димо да се разшири и задълбочи предлагането на услуги 
в областта на образованието и професионалната квали-
фикация. Би трябвало да се постигнат по-широк достъп, 
прозрачност и ефективност на услугите и мерките, които 
са в интерес на всички участници, въз основа на диалог 
и сътрудничество между административните органи и со-
циалните партньори.
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9. От съществено значение е да се повишава квалифика-
цията не само на работниците, но и на работодателите 
и мениджърите, в опит за подобряване на производител-
ността и конкурентоспособността чрез иновации, органи-
зация, модернизация, предприемачество и мениджмънт.

10. Резултатите от прилаганите пакети от антикризисни мер-
ки за пазара на труда имат не само количествени, но и 
много важни качествени и времеви аспекти. Прилагани-
те мерки би трябвало да подкрепят необходимите струк-
турни промени в разпределението на работната сила и 
подобряването на качеството й, което да доведе до по-
конкурентни и производителни пазари на труда. Те би 
трябвало да гарантират необходимото увеличение на 
преките разходи за политиките на пазара на труда, както 
и за инвестиции, които са доказали огромното си влияние 
върху заетостта.

11. От ключово значение за повишаване на ефективността 
от осъществяваните политики е подобряването на про-
цеса на мониторинг и оценка, координацията и обмяната 
на добри практики, с активното участие на структурите на 
гражданското общество. Активното участие на организа-
циите на гражданското общество и социалните партньо-
ри в дейностите по подготовката и постигането на дълго-
срочните цели на Лисабонската стратегия и мониторинга 
на тяхното изпълнение ще доведат до необходимата со-
циална синергия и следователно ще гарантират техния 
успех.

Справедливо разпределяне на тежестта от кризата

12. Участниците в срещата съзнават също, че антикризисни-
те пакети включват разнообразни програми и мерки, ко-
ито се отразяват на хората по различен начин. Основен 
въпрос е справедливото разпределение на тежестта от 
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кризата между държавата, бизнеса и други групи от на-
селението.

13. Антикризисните политики съдържат както стимули и под-
крепа за работодателите по отношение на социалното 
осигуряване, данъчното облагане, заемите, така и мерки 
за защита на работниците и техните доходи. Социалната 
тежест от кризата е неравномерно разпределена между 
членовете на обществото и засяга най-силно бедните се-
мейства, хората, живеещи сами, хората с увреждания и 
други уязвими групи чрез спада на доходите и жизнения 
им стандарт. При прилагането би трябвало да се постави 
акцент върху по-гъвкав и диференциран подход по отно-
шение на рисковите групи от населението.

Заключение

14. Председателите и главните секретари на икономически-
те и социални съвети на държавите-членки на ЕС и на 
Европейския икономически и социален комитет споделят 
възгледа, че кризата е възможност за провеждане на не-
обходимото преструктуриране и реформи на европей-
ската икономика и пазара на труда към повече конкурен-
тоспособност, производителност и социални стандарти. 
Затова изработването на нова солидарност между евро-
пейските институции, държавите-членки и гражданското 
общество в този период на значителни институционални 
промени в Европейския съюз трябва да се използва за ко-
ординиране на дългосрочните цели на Европейския съюз 
с прагматичните политики и механизми за постигането 
им.

15. Участниците в срещата подчертават необходимостта от 
внимателно планиране във времето и управление на не-
избежния преход в бъдеще на макроикономическите по-
литики от сегашната политика, основана на стимули, към 
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по-нормална парична политика и необходимата същест-
вена фискална консолидация.

16. Председателите и главните секретари на икономически-
те и социални съвети на държавите-членки на ЕС и на 
Европейския икономически и социален комитет заявяват 
своята решителност активно да участват в този процес 
и да подкрепят категорично всички усилия и действия за 
развитието на нова Европа въз основа на огромния ико-
номически и човешки потенциал на ЕС за осигуряването 
на по-добри условия за живот, работа и социална защита 
на гражданите й.

17. В този контекст участниците в срещата отбелязват раз-
поредбите от наскоро  ратифицирания Лисабонски дого-
вор относно демокрацията на участието и задължението 
за всички институции на Европейския съюз да участват в 
открит и структуриран диалог с гражданското общество 
и подчертават ролята на националните икономически и 
социални съвети и на Европейския икономически и соци-
ален комитет за улесняването на този диалог.

18. Участниците в срещата отбелязват още, че на 24 ноем-
ври 2009 г. Европейската комисия стартира широки кон-
султации относно „ЕС 2020 - нова стратегия за превръща-
нето на ЕС в по-интелигентен и по-екологичен социален 
пазар“ (всъщност това е продължението на сегашната 
Лисабонска стратегия) и подчертават необходимостта от 
подходяща форма на участие на съветите и Комитета.

19. Участниците в срещата посочват, че разбираемото съ-
средоточаване върху сегашната криза и последиците от 
нея все пак не трябва да отвлича вниманието от дълго-
срочните тенденции и предизвикателства, каквито са ус-
тойчивостта, изменението на климата и демографските 
тенденции, които ЕС и неговите държави-членки трябва 
да решават. Участниците в срещата подчертават важ-
ността на продължителното инвестиране в „триъгълника 
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на знанието“ - иновации, научноизследователска дейност 
и образование, с цел бъдещото нарастване на произво-
дителността и на дългосрочния икономически растеж.

20. В дългосрочна перспектива участниците в срещата при-
ветстват с интерес наскоро  публикувания от Стиглиц, 
Сен, Фитуси доклад за измерване на икономическите 
постижения и социалния напредък, предлагащ да бъдат 
вземани предвид допълнителни индикатори заедно с 
традиционните индикатори за БВП, с цел създаването на 
по-широка дефиниция за благосъстоянието, и ще обсъ-
дят своето активно участие.    

Приетата декларация отразява координирани-
те усилия на мрежата от националните икономически 
и социални съвети на държавите-членки на ЕС и Евро-
пейския икономически и социален комитет през 2009 г., 
както и резултатите от съвместната конференция на 
тема „Работните места и кризата - ответни действия 
на Европа чрез политиките“, проведена на 5 и 6 октом-
ври 2009 г. в София.



АКТИВИЗИРАНЕ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР НА ТРУДА: 

ПЛАТФОРМА НА ПОЛИТИКА  
ЗА АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

ДОКУМЕНТ

предложен от председателя  
на Икономическия и социален съвет на Република България  

за дискусия на Годишната среща на председателите  
и главните секретари на икономическите и социални съвети 
на държавите-членки на ЕС и на Европейския икономически  

и социален комитет

София, 26 – 27 ноември 2009 г.



16 годишна среща 

СъДъРжАНИЕ:

І.  АНТИКРИЗИСНАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  И ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА  КРИЗАТА ВЪРХУ 
ТРУДОВИТЕ ПАЗАРИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ІІ.  СВОЕВРЕМЕННАТА И ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА 
ПРИЛАГАНИТЕ  АНТИКРИЗИСНИ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ 
НА ПАЗАРА НА ТРУДА Е  ОСНОВАТА ЗА ТЯХНОТО ПО-
НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ІІІ. НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕ НА АНТИКРИЗИСНИТЕ 
МЕРКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ІV. ЗАПАЗВАНЕТО И ПОСЛЕДВАЩОТО НАРАСТВАНЕ 
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ 
ПРЕВЪРНЕ В  ОСНОВНО ПРИОРИТЕТНО  
ДЕЙСТВИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

V. РЕФОРМИТЕ В ПОДКРЕПА НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ 
ЛИСАБОНСКИ  ЦЕЛИ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖАТ . . . . . . 32

VІ.  СПРАВЕДЛИВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖЕСТТА ОТ 
КРИЗАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68



активизиране на европейския пазар на труда... 17

Икономическите и социални съвети на държавите-
членки на Европейския съюз и Европейският икономиче-
ски и социален комитет приеха за основен приоритет в 
своята съвместна дейност през 2009 г. проблемите на 
кризата и трудовите пазари.

Икономическите и социални съвети на държавите-
членки на ЕС и Европейският икономически и социален 
комитет проведоха редица дебати и извършиха собст-
вени анализи на антикризисната политика и мерки на па-
зара на труда и свързаните с това предложения и оценки 
на европейското организирано гражданско общество.

Годишната среща на председателите и главните 
секретари на икономическите и социални съвети на дър-
жавите-членки и на ЕИСК, състояла се на 26 и 27 ноември 
2009 г. в София, дискутира документа “Активизиране на 
европейския пазар на труда: платформа на политика за 
антикризисни мерки”, предложен за обсъждане от пред-
седателя на Икономическия и социален съвет на Репу-
блика България.
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І.  АНТИКРИЗИСНАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИ НА ЕВРО-
ПЕЙСКИЯ СъюЗ И ДъРжАВИТЕ-чЛЕНКИ ЗА НАМАЛЯ-
ВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КРИЗАТА ВъРХУ ТРУДОВИТЕ 
ПАЗАРИ

1.1 Националните икономически и социални съвети (ИСС) и 
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) 
приветстват усилията на Европейския съюз за прилага-
нето на координиран подход при разработването на анти-
кризисни политики и мерки. Приетият през ноември 2008 
г. Европейски план за икономическо възстановяване бе 
последван от поредица координиращи действия и пакети 
от национални антикризисни мерки в държавите-членки. 
Докладът за напредъка по неговото изпълнение и пред-
варителната оценка на Европейския съвет (март 2009 г.) 
на приложените антикризисни мерки е важна стъпка на 
съгласуване на европейската антикризисна политика в 
аспекта на нейната ефективност, ефикасност, своевре-
менно прилагане и адекватно насочване към засегнатите 
групи от населението. 

1.2 Значителна част от действията и мерките в Европейския 
план за икономическо възстановяване са насочени към 
подпомагане и защита на финансовия сектор, което е от-
ражение на пиковия момент на развитие на кризата на 
финансовите пазари в периода на неговото приемане. 
Същевременно планът извежда като основен приоритет 
намаляването на отрицателните последици на кризата 
върху трудовите пазари. Препоръките за активиране на 
политиките за заетост, подобряване достъпа до работа 
особено за уязвимите групи и мерките за осигуряване на 
отговарящи на потребностите на пазара на труда умения 
са основата за развитието на последващи антикризисни 
действия в областта на  пазара на труда на национално 
ниво. Опростяването на условията и достъпа до средства-
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та от Европейския социален фонд и Европейския фонд за 
адаптиране към глобализацията, както и увеличаването 
на държавно-субсидираните мерки за заетост са други ос-
новни елементи на съгласуваните антикризисни  полити-
ки на пазара на труда.  

1.3 Динамиката и дълбочината на икономическата криза и 
нейното все по-голямо негативно отражение върху тру-
довите пазари изискват още по-активни съгласувани ев-
ропейски действия за изработване на ключовите приори-
тети по заетостта и конкретни действия на националните 
трудови пазари. Конструктивните дебати на проведените 
три европейски форума на високо равнище по заетостта в 
Мадрид, Стокхолм и Прага имат значителен принос в тази 
насока. На Срещата на върха по заетостта през май 2009 
г. бяха одобрени трите ключови приоритета в областта 
на заетостта и съгласувани десет конкретни действия за 
намаляване на последиците от кризата върху заетостта и 
социалната област. По този начин бяха поставени осно-
вите на общоевропейската платформа за споделена отго-
ворност за заетост. Важен принос за конструктивния ди-
алог и постигнатите съгласувани резултати по основните 
приоритети на заетостта и пазара на труда има активно-
то участие на националните съвети, ЕИСК и социалните 
партньори.

1.4 Запазването на заетостта, усъвършенстването на умени-
ята в съответствие с потребностите на пазара на труда 
и подобряването на достъпа до работа са трите ключови 
приоритета, които са препотвърдени в съобщението “Спо-
делен ангажимент за заетост” на Европейската комисия 
от юни 2009 г. Включването в съобщението на конкрет-
ни действия по основните приоритети, наличието на кон-
кретни срокове и условия, както и предвидените за целта 
средства от европейските фондове са основни предпо-
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ставки за реализирането на споделената отговорност за 
заетост в държавите-членки.

1.5 Кризата се отрази в различна степен и в различни време-
ви периоди върху трудовите пазари на държавите-членки. 
Тези различия са оказали влияние върху конфигурацията 
на националните антикризисни програми и мерки в струк-
турен и времеви аспект. Националните антикризисни про-
грами и мерки на държавите-членки са изготвени и прила-
гани в съответствие с основните европейски приоритети 
за ограничаване негативните въздействия на кризата и 
същевременно съдържат специфични мерки, отразяващи 
националните особености и проблеми на техните иконо-
мики и трудови пазари.

 Независимо от това, чрез приложените антикризисни 
мерки на пазара на труда държавите-членки са предпри-
ели редица общи действия, насочени към: запазване на 
съществуващи и разкриване на нови работни места; за-
щита на доходите и подпомагане на особено засегнати-
те от кризата хора; развитие на капацитета и услугите на 
службите по заетостта и подобряване на тяхната ефек-
тивност; повишаване адаптивността на работната сила; 
въвеждане на по-гъвкави работни режими; повишаване 
на квалификацията и преквалификацията на работната 
сила и т.н.

1.6 Оценката на прилаганите антикризисни мерки на пазара 
на труда очертава предприетите действия от държавите-
членки в аспекта на споделената отговорност за заетост.

 Използването на временни схеми за работа на намалено 
работно време в съчетание с обучение и финансова под-
крепа при намалени доходи е една от най-широко прила-
ганите мерки в подкрепа на първия ключов приоритет за 
запазване на заетостта. Намалението на данъци, осигу-



активизиране на европейския пазар на труда... 21

ровки и административната тежест на бизнеса, подобря-
ването на достъпа до финансови ресурси и кредити за 
малките и средни предприятия и други подобни мерки са 
насочени към запазване на съществуващи и създаване 
на нови работни места. Насърчаването на предприемаче-
ството, самонаемането и трудовата мобилност; усъвър-
шенстването на системата за определяне потребностите 
от работна сила във връзка с извършваното преструкту-
риране на икономиката; публичните инвестиции за ин-
фраструктурни проекти, енергийна ефективност и т.н. са 
друга част от пакета от мерки с пряко или съществено 
влияние за запазване на заетостта и създаването на нови 
работни места.

 В подкрепа на втория ключов приоритет държавите-член-
ки са предприели редица общи и специфични действия за 
повишаване на уменията в съответствие с потребностите 
на пазара на труда.   Увеличаването на броя и обхвата на 
програмите за обучение съобразно потребностите на це-
леви групи от населението и основни икономически сек-
тори представлява съществена част от пакета от мерки 
за подобряване на образованието и квалификацията на 
работната сила. Държавите-членки поставят специален 
акцент върху подпомагането на младежите и тяхната об-
разователна и професионална подготовка. В тази връзка 
са приложени национални програми и мерки за разширя-
ване на достъпа до образование и намаляване на ранно-
то напускане на училище; осигуряването на стажантски 
програми в периода на обучение; нарастване на възмож-
ностите за своевременен достъп на безработните младе-
жи до обучение или работа и т.н.

 В изпълнение на третия ключов приоритет са предприети 
редица действия, насочени към подпомагане и стимули-
ране на целеви групи от безработни за подобряване на 
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техния достъп и връщане отново към работа. Най-често 
използваните мерки са допълнителното обучение; да-
нъчни стимули и други облекчения за работодатели при 
наемане на работници с ниски умения; подпомагане на 
работниците и техните семейства; увеличаване на капа-
цитета на службите по заетостта и предоставяните от тях 
услуги и т.н. 

1.7 Държавите-членки развиха и приложиха първоначалните 
пакети от антикризисни мерки на пазара на труда преди 
съгласуването на ключовите приоритети за споделена от-
говорност за заетост и тяхното потвърждаване от Евро-
пейската комисия и Европейския съвет. Същевременно 
основни мерки са части едновременно от няколко приори-
тетни действия по заетостта и тяхната оценка трябва да 
отразява очаквания мултиплициращ ефект. 

1.8 Насочените към пазара на труда мерки в антикризисните 
пакети на различните страни са комбинирани с други ос-
новни мерки в зависимост от спецификата и ключовите 
сектори на техните икономики. Антикризисните мерки са 
разработени и приложени в съответствие с други нацио-
нални стратегически и оперативни програми в изпълне-
ние на Лисабонските цели, които са съфинансирани от 
европейските фондове. Затова някои от предприетите 
антикризисни действия допълват съществуващи схеми за 
заетост и мерки за активиране на трудовите пазари.

ІІ.  СВОЕВРЕМЕННАТА И ОБЕКТИВНА ОцЕНКА НА ПРИ-
ЛАГАНИТЕ  АНТИКРИЗИСНИ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ НА 
ПАЗАРА НА ТРУДА Е ОСНОВАТА ЗА ТЯХНОТО ПО-НА-
ТАТъшНО РАЗВИТИЕ

2.1.  Приложените пакети от антикризисни мерки за намаля-
ване на влиянието на кризата върху трудовите пазари 
изискваха значителен финансов ресурс от европейските 
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фондове и националните бюджети. Конструктивната дис-
кусия за успехите на Европейския план за икономическо 
възстановяване и на националните антикризисни програ-
ми трябва да даде отговор на въпроса дали изразходени-
те средства и предприетите действия са спомогнали пре-
димно за запазване на статуквото на трудовите пазари 
или са стимулирали и качествени промени, които ще оси-
гурят условия за по-висока производителност на труда и 
по-конкурентна икономика. 

2.2.  Развитието на мерките и увеличаването на средствата за 
субсидирана заетост е широко използван подход за пре-
дотвратяване на потенциални социални напрежения от 
по-нататъшно нарастване на безработицата. Доминира-
щото използване на такъв подход за поддържане на ра-
ботни места в сектори с недостатъчно качествена заетост 
може да формира дългосрочни предизвикателства пред 
постигането на основните европейски цели за по-произво-
дителна и по-конкурентоспособна Европа. В този смисъл 
понякога стремежът за постигане на количествен баланс 
между предлагането и търсенето на труд с цел избягване 
на по-сериозно намаляване на заетостта следва да бъде 
оценявано в контекста на основния европейски приоритет 
за запазване на заетостта чрез закриване на нискоефек-
тивни работни места и откриване на по-производителни и 
качествени такива.

2.3.  Резултатите от приложените пакети от антикризисни мер-
ки на пазара на труда имат не само количествени, но и 
важни качествени и времеви аспекти. Затова ефектът от 
приложените мерки в период на намаление на заетостта 
и нарастване на безработицата трябва да се оценява и 
от гледна точка на осигурената подкрепа за необходими-
те структурни промени в разпределението на работната 
сила и нарастване на нейното качество в посока на по-
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конкурентоспособни пазари на труда в следкризисния пе-
риод. Необходим е по-ясен отговор за степента, в която 
прилаганите разнообразни пакети от мерки за поддържа-
не и запазване на заетостта подпомагат този процес.

2.4. Координираните действия и решения на европейските и 
националните институции и структурите на гражданското 
общество формират основите на обща европейска плат-
форма от политики и мерки за намаляване на негативно-
то отражение на кризата върху трудовите пазари и тях-
ното последващо възстановяване. Съчетаването на крат-
косрочните мерки за преодоляване на непосредствените 
предизвикателства с дългосрочните цели за нарастване 
на производителността и конкурентоспособността може 
да бъде оценявано чрез последващото приложение на 
интегрирания подход в икономическите и социални поли-
тики. Ключово значение за нарастване на ефективността 
на прилаганите политики има засилването на мониторин-
га и своевременната оценка, координацията и обменът 
на добри практики с активното участие на структурите на 
гражданското общество. 

2.5.  Пазарите на труда остават в значителна степен сегмен-
тирани и прилаганите антикризисни действия не съдейст-
ват за намаляване на този процес. Тази констатация, 
направена през март 2009 г. в Joint Employment Report 
2008/2009, остава в сила и отразява както съществуваща-
та сериозна разлика между трудовите пазари по страни, 
така и редица структурни сегментации по отношение на 
заетостта на пълно и непълно работно време, високата 
младежка безработица, ниското участие в „обучението 
през целия жизнен цикъл” и т.н.

2.6.  Сегментацията между трудовите пазари в отделните 
страни не е била обект на по-сериозно внимание преди 
кризата, тъй като икономическият растеж създаваше ус-
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ловия за много нови работни места и по-бързи темпове 
в развитието на трудовите пазари в страните с по-ниски 
трудови индикатори спрямо средноевропейските. Кри-
зата промени съществено тази тенденция и може да се  
очаква в страните с по-слабо развити икономики и систе-
ми за социална защита проблемите на пазара на труда да 
бъдат много по-големи и по-продължителни във времето.

2.7.  Повишаване уменията не само на работниците, но също 
така и на работодателите е от съществено значение в 
опитите за подобряване производителността на труда 
и конкурентоспособността чрез иновации, организация 
и модернизация на трудовия процес, предприемчивост 
и управление. Насърчаването на работодателите за ин-
вестиции в човешкия капитал и за включването на повече 
хора в обучението през целия живот е мисия, подложена 
на сериозно изпитание в условията на настоящата кри-
за. Необходима е допълнителна подкрепа за работода-
телите чрез средства от европейските и националните 
фондове и създаване на възможности за субсидиране не 
само на запазени работни места, а и на такива, за които 
са обучени или квалифицирани работници. Съществуват 
възможности и за прилагането на нови и разнообразни 
пакети от данъчни стимули за работодатели, които инвес-
тират в образование и обучение на работната сила. 

2.8.  За повишаване на шансовете за включване в заетост на 
нискообразованата и неквалифицираната работна сила 
е необходимо разширяване и последващо развитие на 
предлаганите в бюрата по труда образователни и квали-
фикационни услуги в съчетание със съответстващи фи-
нансови стимули. На базата на диалога и сътрудничест-
вото между административните структури и социалните 
партньори трябва да се постигне по-висока достъпност, 
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прозрачност и ефективност на системата от услуги и мер-
ки в интерес на всички заинтересовани страни. 

2.9.  Независимо от значителния обхват на приложените анти-
кризисни мерки и изразходваните ресурси са необходими 
следващи решителни действия за развитието на по-адек-
ватни и по-ефективни системи за социална защита с осо-
бен акцент към най-силно засегнатите от кризата хора и 
групите в неравностойно положение. 

2.10.  Периодичният мониторинг на антикризисните пакети и 
оценката на въздействието са от ключово значение за 
свое временното преструктуриране на прилаганите про-
грами и мерки в посока на по-висока ефективност и ефи-
касност. Ключово значение в този процес имат социални-
те партньори и другите заинтересовани граждански струк-
тури.

ІІІ. НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕ НА АНТИКРИЗИСНИ-
ТЕ МЕРКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

3.1  Първите координирани антикризисни действия са пред-
приети в период на динамично развитие на кризата във 
финансовия сектор и нарастващи проблеми пред банки-
те. Затова значителна част от приложените мерки в края 
на 2008 г. са насочени към ограничаване на последиците 
от финансовата криза и подпомагане на банковия сектор. 
Съществена част от изразходените средства за рефи-
нансиране и подпомагане на банките първоначално не 
достигнаха до реалната икономика. Сривът на потребле-
нието и поръчките, нарастващата задлъжнялост и влоше-
ните бизнесклимат и доверие се превърнаха в следващи 
предпоставки за по-нататъшното развитие на кризата от 
финансова в икономическа. Засегнати са милиони хора, 
нарастват несигурността и проблемите пред гражданите 
на Европа.
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3.2.  В европейската икономика са налице признаци за преу-
становяване на спада и сигнали за започващо икономи-
ческо възстановяване. Независимо от това, спадът в за-
етостта в ЕС ще продължи, макар и с по-бавни темпове, 
а безработицата ще продължава да нараства. Очаквани-
ята на Европейската комисия (3 ноември 2009 г.) са, че 
през 2009 г. заетостта в ЕС-27 ще спадне с 2.3%, а през  
2010 г. – с нови 1.2%. Кризата засяга заетите неравномер-
но, като поставя някои групи в особено неблагоприятно 
положение. Младежката безработица нараства с 1.1 млн. 
в периода юли 2008 - юли 2009 г. и вече обхваща над  
5 млн. младежи. 

3.3.  За отделните държави-членки мащабите и времевите хо-
ризонти на негативните последици на пазара на труда се 
различават в зависимост от спецификата на национални-
те икономики и темповете на тяхното възстановяване. Ако 
процесите на стабилизация на икономиките се запазят, 
позитивните ефекти върху трудовите пазари ще се проя-
вят с времеви интервал (лаг), в които цикличността в ико-
номическото развитие се очаква да окаже необходимото 
позитивно влияние. В този смисъл и предвид възможните 
действия на други, временни фактори, последващо нега-
тивно отражение на кризата върху трудовите пазари ще 
се наблюдава и в следващия краткосрочен период.  

3.4.  Необходимостта от спешни и координирани действия за 
намаляване и преодоляване на последиците от кризата 
на трудовите пазари бе обект на редица срещи на високо 
ниво в Европейския съюз. Изведените три основни прио-
ритета - запазване на заетостта, повишаване на уменията 
и на достъпа до работа, изискват както общи координира-
щи действия между държавите-членки, така и осигурява-
нето на достатъчно финансови средства за тяхната реа-
лизация. Националните икономически и социални съвети 
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и ЕИСК подкрепят заключението на Европейския съвет в 
Брюксел от октомври 2009 г., че “последователен полити-
чески ангажимент за активни политики, свързани с паза-
ра на труда, е необходимо да се предприеме с оглед на 
очакваното допълнително влошаване в областта на зае-
тостта в Европа. Необходимо е да се предприемат мерки 
за подкрепа на връзката с пазара на труда и за да се пре-
дотврати задържането на високите равнища на безрабо-
тица, като по този начин се гарантират високи равнища 
на заетост и стабилни публични финанси в дългосрочен 
план”. По-нататъшното развитие на пакетите от антикри-
зисни мерки трябва да осигури необходимото нарастване 
на преките разходи за политики по пазара на труда, както 
и за инвестиции с доказано въздействие върху заетостта.

3.5.  По-нататъшното развитие на антикризисната политика 
на Европейския съюз трябва да се основава на прием-
ствеността и запазването на приети основни принципи и 
дългосрочни цели. Европейският съюз и държавите-член-
ки следва да продължат усилията си за прилагане на ин-
тeгриран подход в политиката на пазара на труда, който 
да е ясно насочен към достатъчна защита на трудовата 
заетост. В тази връзка отвореният и конструктивен диа-
лог със социалните партньори и другите заинтересовани 
страни има ключово значение за развитието на  силна и 
ефективна антикризисна  политика. 

3.6. Съчетаването на гъвкавост на заетостта и сигурност на 
труда и доходите следва да се доразвива в реални про-
грами и мерки. Използването на повече гъвкавост по от-
ношение на трудовите договори и работното време е ан-
тикризисна мярка с определен ефект върху запазването 
на заетостта в периода на кризата. Затова една от най-
широко прилаганите в държавите-членки антикризисна 
мярка е временното намаляване на продължителността 
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на работното време, както и стимулирането на мобил-
ността на работната сила. Този вид мерки следва да бъ-
дат обезпечени с условия на сигурност по отношение на 
доходната и социалната защита и изискват развитието на  
адекватни социални мрежи и защитни схеми на доходите. 

3.7. Ключово значение за бъдещето на Европа е предприема-
нето на всички необходими действия за недопускане на 
възможно повторение или по-нататъшно задълбочаване 
на настоящата криза. Ново развитие на кризата без не-
обходимата предварителна подготовка и координиращи 
действия може да доведе до нарастване на протекциони-
зма и заплаха за основната европейска ценност – соли-
дарността. В тази връзка Европа трябва да има подготвен 
и свой резервен план с надеждата, че в бъдеще няма да 
възникнат условия за неговото приложение. 

ІV. ЗАПАЗВАНЕТО И ПОСЛЕДВАщОТО НАРАСТВАНЕ НА 
ИКОНОМИчЕСКАТА АКТИВНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕ-
ВъРНЕ В ОСНОВНО ПРИОРИТЕТНО ДЕЙСТВИЕ

4.1.  Реализирането на трите ключови приоритета за споделен 
ангажимент за заетост има решаващо значение за запаз-
ването на заетостта и постигането на качествени промени 
на пазара на труда, насочени към по-производителна, по-
социална и по-конкурентоспособна Европа. Бенефициен-
ти на новите политики и мерки ще бъдат предимно хората 
на трудовия пазар. Извън пазара на труда все още остава 
значителен контингент трудоспособно население, което в 
общия случай не е обхванато пряко от прилаганите до-
сега антикризисни мерки и активни политики. Шансовете 
на тези хора за връщане на пазара на труда стават все 
по-малки, а рискът никога да не се завърнат расте, кое-
то формира следващи ограничения пред по-нататъшното 
нарастване на активния трудов потенциал на Европа. Как-
то Европейският съвет правилно отбелязва, “участието 
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на пазара на труда е предварително условие за икономи-
ческия растеж, за социалното и икономическо благоден-
ствие на хората и за по-голямото социално сближаване в 
Европа”.

 4.2. Настоящата криза оказва допълнително негативно вли-
яние върху този процес. Заедно с очакваните потоци от 
заетост към безработица често се наблюдават преходите 
от заетост към икономическа неактивност. Използваните 
до този момент значителни пакети от мерки и средства на 
пазарите на труда не оказаха очакваното влияние за ак-
тивизиране на икономически неактивното трудоспособно 
население. Все още европейските и национални антикри-
зисни политики не включват достатъчно цели и действия 
за запазване на икономическата активност и нейното пос-
ледващо нарастване. 

4.3.  Формирането на контингенти от обезкуражени лица е ре-
зултат както от тяхната ниска образователна и професио-
нална подготовка, така и от липсата на подходящи за та-
кива лица работни места. Създаваните чрез субсидирана 
заетост работни места са един отговор на нарастващите 
проблеми пред този трудов контингент. Но този вид по-
литика и мерки е само временно решение и то за част от 
хората извън пазара на труда. Кризата поставя нови пре-
дизвикателства пред Европа във връзка с нарастващите 
бюджетни дефицити и необходимостта от осигуряването 
на достатъчно средства за субсидирана заетост и другите 
основни мерки на пазара на труда. 

4.4.  Своевременното прилагане на предложените от Европей-
ската комисия приоритетни действия за подобряване на 
достъпа до работа трябва да бъде съчетано с адекватни 
приоритетни действия за развитие и усъвършенстване на 
уменията във връзка с нуждите на трудовия пазар. Необ-
ходимо е осигуряването на достатъчна синергия между 
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основните действия по трите ключови приоритета за спо-
делена отговорност за заетост, с цел постигане на  пози-
тивни резултати в икономическата активност. 

4.5. Проблемите за икономическата активност трябва да се 
разглеждат и в светлината на предстоящите демограф-
ски предизвикателства. Ефективни решения в този аспект 
могат да се намерят чрез постигането както на по-висо-
ка заетост, така и на по-висока икономическа активност 
на трудоспособното население. По-високото равнище на 
участие на пазара на труда ще осигури възможност на по-
вече хора за пряк достъп до активните мерки и програми 
и подобряване на техния достъп до работа. 

4.6.  Борбата със сивата икономика и нерегламентираната за-
етост трябва да се разглежда като част от действията и 
мерките за по-висока заетост и икономическа активност. 
Понастоящем кризата се отразява върху нарастването на 
работещите без договори в нерегламентирани форми на 
заетост. Резултатите от това са нереализирани приходи в 
бюджетите и осигурителните системи на държавите-член-
ки. За работещите в сивата икономика последствията ще 
бъдат по-тежки, защото те нямат възможността за актив-
но включване в програмите за обучение, преквалифи-
кация и другите мерки, финансирани от европейски или 
национални източници. Рискът от последващо социално 
изключване и бъдеща икономическа неактивност за таки-
ва хора нараства. Необходимо е спешно разработване и 
приемане на национални програми и действия за намаля-
ване на нерегламентираната заетост, които да допълнят 
пакетите от антикризисни мерки, насочени към пазара на 
труда. 
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V. РЕФОРМИТЕ В ПОДКРЕПА НА ДъЛГОСРОчНИТЕ  
ЛИСАБОНСКИ цЕЛИ ТРЯБВА ДА ПРОДъЛжАТ 

5.1.  Негативното отражение на кризата наруши развиващите 
се в предкризисния период активни процеси на преструк-
туриране в отговор на целите от Лисабон за по-производи-
телна и конкурентна европейска икономика, базирана на 
знанието. Концентрирането на усилията върху предпри-
емането на спешни действия за ограничаване негативни-
те ефекти от кризата в определена степен отклони вни-
манието от основните дългосрочни цели на Европейския 
съюз и постави под съмнение възможността за тяхното 
постигане в планираните времеви хоризонти. В тази връз-
ка въпросът за балансирания подход към краткосрочните 
и дългосрочните предизвикателства и свързаните с това 
политики трябва да намери спешен и адекватен отговор 
в координираните действия на европейско и национално 
равнище. 

5.2. Европа е изправена пред нарастващи предизвикателства. 
Демографското развитие, в т.ч. равнището на раждае-
мост и застаряването на населението, формират все по-
сериозни проблеми пред дългосрочната устойчивост на 
системите за социална защита. Тенденциите в заетостта 
и производителността не отговарят все още на това ос-
новно предизвикателство пред Европа и повечето държа-
ви-членки. Климатичните промени изискват все по-големи 
ресурси и развитие на ефективни политики и мерки за за-
пазване на околната среда. 

 Следващите структурни реформи ще бъдат още по-труд-
ни в резултат на негативното отражение на настоящата 
криза. Развиващата се глобализация ще бъде свързана с 
нови предизвикателства, но същевременно и с нови въз-
можности пред конкурентоспособността на европейските 
икономики. 
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5.3.  Изправена пред тези и редица други предизвикателства, 
Европа трябва да запази своята стратегическа цел за 
успешно преодоляване на кризата и продължаване на 
координираните действия за по-висок растеж, повече и 
по-качествени работни места. Постигането на необходи-
мия баланс между икономическите, социалните аспекти 
и околната среда в дългосрочното развитие е основната 
гаранция за неговата устойчивост. 

5.4.  Ефективният политически и обществен дебат за бъдещи-
те приоритети на Европейския съюз трябва да очертае 
прагматичните политики за развитие на една нисковъгле-
родна, динамична и конкурентна европейска икономика, 
основаваща се на знанието и творческия потенциал на 
нейните граждани. По-добрата координация на макроико-
номическите политики, нарастването на ролята на един-
ния пазар, на еврозоната и на общите регулации на фи-
нансовите пазари са приоритети със съществено влияние 
за постигането на дългосрочните европейски цели. 

 Поддържането на устойчивостта и необходимия обхват 
на системите за социална защита, преструктурирането и 
активизирането на трудовите пазари  към повече и по-ка-
чествени работни места, развитието на ориентирани към 
пазарните потребности системи за обучение и квалифи-
кация са други основни приоритети на дългосрочната ин-
тегрирана европейска политика. 

5.5.  Необходими са по-решителни действия за реализаци-
ята на хоризонталните цели на Лисабонската стратегия  
и особено тези в областта на научно-изследователска-
та дейност и иновациите, опазването на околната сре-
да, енергетиката и развитието на човешкия капитал. От 
особено значение е подкрепата от държавите-членки на 
инициативата на Европейската комисия “Нови умения за 
нови работни места” с цел гарантиране на по-добро съот-
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ветствие между уменията и потребностите на пазара на 
труда не само от гледна точка на настоящия период, но 
и в по-дългосрочен аспект. В тази връзка развитието на 
системите за образование и квалификация на работната 
сила трябва да бъде по-адекватно ориентирано към очак-
ваното преструктуриране на икономиките на държавите-
членки и развитието на сектори, свързани с реализацията 
на пакета “Климат – икономика” и прехода към икономика 
с ниско съдържание на въглеродни емисии. 

5.6.  Ключовото значение на инвестициите в човешкия капитал 
чрез подобряване на образованието и квалификацията на 
работната сила е подчертавано многократно в основните 
стратегически документи на ЕС и държавите-членки на 
общността. Успехът обаче в това отношение е сравни-
телно скромен, а целите на Лисабон в сферата на обра-
зованието няма да бъдат постигнати и по трите сегмента: 
ранното отпадане от училище, участието в средно обра-
зование и участие на възрастни в обучение през целия 
живот. В условията на криза проблемът придобива още 
по-голяма актуалност, доколкото кризата засегна не само 
нискообразованите и неквалифицираните, но и средно- и 
висококачествените сегменти на заетите. Необходими са 
много по-решителни действия за постигане на приетите 
Лисабонски цели в сферата на образованието и обуче-
нието. Своевременното приложение на допълнителни и 
достатъчно ефективни мерки и ресурси в тази област е 
от критично значение за бъдещото равнище на човешкия 
капитал и справянето с нарастващите предизвикателства 
както на корпоративно, така и на национално ниво.  

 Запазването на заетостта и създаването на нови работни 
места е приоритет с ключово значение за преодоляване 
на кризата на трудовите пазари и стабилното дългосроч-
но развитие. Същевременно тенденциите в производи-
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телността на труда продължават да създават загриже-
ност и изискват много по-сериозно внимание и оценка. 
Независимо, че кризата налага в краткосрочен план да се 
направи известен компромис между растежа на заетостта 
и този на производителността, в бъдеще тази тенденция 
трябва да бъде променена. Европейският съюз трябва да 
предприеме приоритетни действия и мерки за повишава-
не на производителността на труда с цел постигане на 
своите дългосрочни икономически и социални цели. От 
ключово значение е постигането на необходимата съгла-
суваност между структурните реформи на трудовия пазар 
и останалите пазари, както и поддържането на стабилна 
макроикономическа среда.

 В периода на кризата държавите-членки предприеха зна-
чителни действия  в подкрепа на най-отчуждените от па-
зара на труда хора и гарантиране на техния достъп до 
работа, образование и обучение. Усилията в тази посока 
трябва да продължат и в следкризисния период чрез раз-
витието на следващи политики за социално сближаване в 
контекста на дългосрочните Лисабонски цели. 

 Подкрепата и участието на гражданското общество в под-
готовката на следващите стъпки в развитието на Лиса-
бонската стратегия е от критично значение. Независимо 
от досегашните съществени действия на националните 
ИСС на държавите-членки на ЕС, ЕИСК и социалните 
партньори в подкрепа на Лисабонските реформи, все още 
приносът на обществото и неговото реално включване за 
тяхното осъществяване е незначителен. За съжаление, 
досегашното изпълнение на стратегията е резултат глав-
но от взаимодействието между националните правител-
ства и институциите на Европейския съюз, а участието на 
организираното гражданско общество е по-скоро пред-
ставително. 
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 Активното включване на организациите на гражданското 
общество и социалните партньори в дейностите по под-
готовката и реализацията на дългосрочните Лисабонски 
цели и мониторинга по тяхното изпълнение ще осигури 
необходимата обществена синергия и гаранция за техния 
успех.   

VІ.  СПРАВЕДЛИВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕжЕСТТА 
ОТ КРИЗАТА  

6.1. Европейският съюз и държавите-членки изразходиха зна-
чителен ресурс от средства за намаляване на последици-
те от настоящата продължителна и глобална криза. Съще-
временно антикризисните пакети включват разно образни 
програми и мерки, които имат различно отражение върху 
основните икономически агенти. В тази връзка логично 
възниква въпросът дали прилаганите антикризисни поли-
тики и мерки осигуряват справедливо разпределение на 
тежестта от кризата и в каква степен те имат стимулира-
щи или дестимулиращи въздействия върху поведението 
на основните икономически агенти. 

6.2. Антикризисните политики осигуряват както стимули и под-
крепа за работодателите, така и мерки за защита на ра-
ботниците и техните доходи. В редица държави-членки 
са предприети действия за по-чувствително облекчаване 
на работодателите по отношение на социалното осигуря-
ване, данъците, кредитите и т.н. В страните с по-слабо 
развити системи за социална защита кризата засяга в по-
голяма степен населението и работната сила и поставя 
отново на дневен ред въпроси за нарастваща социална 
поляризация и бедност, за социална маргинализация и 
спад на жизнения стандарт. 

6.3. Някои от държавите-членки са предприели политики и 
мерки за защитата на семействата и техния жизнен стан-
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дарт, но в повечето от страните не се прилагат диферен-
цирани подходи към семействата. В този смисъл соци-
алната тежест от кризата се разпределя неравномерно 
между членовете на обществото и се отразява с много 
по-голяма сила върху намалението на доходите и жизне-
ния стандарт на бедните семейства, самотните хора, ин-
валидите и другите рискови групи. Затова е необходима 
нова преоценка на нарастващата социална поляризация 
в държавите-членки и на пакетите от антикризисни мерки 
с цел прилагане на по-гъвкав и диференциран подход по 
отношение на рисковите групи от населението. 

6.4. Основен въпрос, на който новата европейска платформа 
и националните антикризисни политики трябва да дадат 
своевременен и ясен отговор, е този за по-справедливото 
разпределение на тежестта на кризата между държавата, 
бизнеса и отделните групи от населението.
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Националните икономически и социални съвети на 
държавите-членки и Европейският икономически и соци-
ален комитет споделят виждането, че кризата е въз-
можност за необходимото преструктуриране и рефор-
миране на европейската икономика и трудов пазар към 
по-висока конкурентоспособност, производителност и 
социални стандарти. Затова развиващата се нова соли-
дарност между европейските институции, държавите-
членки и гражданското общество в периода на кризата 
трябва да бъде използвана за своевременното съгласу-
ване на дългосрочните цели на Европейския съюз и на 
прагматичните политики и механизми за тяхното по-
стигане.

Националните икономически и социални съвети на 
държавите-членки и Европейският икономически и соци-
ален комитет ще се включат активно в този процес и 
ще подкрепят безрезервно всички усилия и действия за 
развитието на една нова Европа, изграждана на базата 
на ефективното използване на огромния икономически 
и човешки потенциал и осигуряването на по-добри ус-
ловия за живот, труд и социална сигурност на нейните 
граждани.
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ПРИЛОжЕНИЕ 1

НАЦИОНАЛЕН ПРИНОС

Антикризисни мерки,  
предприети от правителствата на държавите-членки 

на ЕС в контекста на ключовите приоритети  
на Споделения ангажимент за заетост на ЕС

(По азбучен ред)
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1. Запазване на трудовата заетост, създаване на работни места, 
насърчаване на мобилността 
По-добро използване на схемите за работа на съкратено ра-
ботно време 
Белгия - Бяха взети мерки, които да позволят временно 

съкращаване на работното време с 25% вмес-
то 20% и работата на временно непълно ра-
ботно време при отпускане на допълнително 
обезщетение.

България - Най-важната мярка е обезщетението за ра-
ботници, които работят на намалено работно 
време. Тя има за цел запазване на съществу-
ващите работни места, чрез намаляване на 
разходите за труд. Правителството осигурява 
субсидия за половин работен ден. Това обез-
щетение може да се отпуска за период от 3 ме-
сеца. От април 2009 г. насам приблизително 
500 компании и 19 500 служители са се въз-
ползвали от тази мярка.

Франция - За да подкрепи заетостта в контекста на на-
стоящата икономическа конюнктура, прави-
телството след договореност със социалните 
партньори прие три мерки за увеличаване раз-
мера на обезщетението при заетост на непъл-
но работно време, за да може то да достигне до 
90% от нетното възнаграждение, чрез ad hoc 
споразумения, сключвани между държавата и 
отраслите или предприятията; за създаване на 
по-гъвкави условия за използване на заетост-
та на непълно работно време; за предоставяне 
на по-широк достъп до професионалното обу-
чение при частична заетост.

Люксембург - Прилагане на законодателството в областта 
на частичната безработица.

 - Възможни корекции на работното време и при-
лагането им за по-дълъг или по-кратък рефе-
рентен период.
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 - Доброволна работа на непълно работно вре-
ме.

 - Използване на „сметки“ за акумулирано работ-
но време.

 - Намаляване на продължителността на ра-
ботното време, което не попада в обхвата на 
прилагане на законодателството в областта на 
частичната безработица, в това число, ако е 
необходимо, участие в продължаващо обуче-
ние и/или преквалификация по време на осво-
бодените от работа часове.

 - Прилагане на законодателството за временно 
заемане на работна ръка.

Малта - Мерки за насърчаване на предприятията да из-
бират като алтернативно решение намалената 
(четиридневна) работна седмица.

Нидерландия - Въвеждане на временно намалено работно 
време.

Австрия - Два антикризисни пакета на пазара на труда, 
включващи повече от 10 специфични мерки, 
като най-важната от тях е разширяването и 
увеличеното публично субсидиране на спора-
зуменията за временно намалено работно вре-
ме.

Португалия - Намаляване с 3 процентни пункта на социал-
ните осигуровки, плащани от работодателите 
в случай на микро- и малки предприятия и за 
работниците над 45-годишна възраст.

 - План за подкрепа на фирми и работници при 
временен спад в дейността с оглед запазване 
на заетостта и повишаване на квалификацията 
в икономически жизнеспособни предприятия, 
които имат всички перспективи за цялостно 
възстановяване на техния производствен ка-
пацитет.

Словения - Най-важната мярка е свързана с частично 
субсидиране на фирми, които са намалили за 
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момента работното време. Това е вид помощ, 
обвързана с работата, с цел да се запазят съ-
ществуващите работни места, като се намали 
себестойността на труда. Правителството суб-
сидира частично заплатите в компании, при-
нудени да намалят работното време от 4 до 8 
часа седмично. То предоставя субсидия в раз-
мер на 60 EUR / 120 EUR на всеки работещ на 
намалено с 4 / 8 часа работно време. Досега 
в програмата са включени приблизително 500 
предприятия с 50 хиляди работници. 

По-добро прогнозиране и управление  
на  преструктурирането 
Люксембург - Планът за запазване на работните места, кой-

то беше въведен чрез закон от 22 декември 
2006 г., е част от политиката за запазване на 
работните места. Целта на плана за запазване 
на работните места е да се осъществи проак-
тивно управление на въздействието на пред-
видените от предприятията преструктурира-
ния.

Нидерландия - За да бъдат подпомогнати хората в намиране-
то на нова работа, е изключително важно да 
се предо стави ясна картина на регионалния 
пазар на труда. Наличността на подобна ин-
формация се подобрява чрез изготвянето на 
структурна картина на отраслите и регионите, 
в които има недостиг или излишък на работна 
ръка. Информацията ще бъде разпространя-
вана периодично.

 - Създадена е национална мрежа от тридесет 
центъра за мобилност, които изпълняват кон-
кретна роля във връзка с регионалните поли-
тики в областта на пазара на труда. Най-важ-
ната им задача е да събират на едно място 
всички регионални участници от обществената 
и частната сфера, за да насърчават по-тясното 
и по-ефективно сътрудничество помежду им. 
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Това ще улесни насочването на хората, които 
търсят работа, към все още незаети работни 
места, както и предвиждането на бъдещите 
нужди от работна ръка.

Насърчаване на създаването на работни места 

Белгия - По-добър достъп на МСП и самостоятелно 
заети лица до подкрепа от фондовете с дяло-
во участие (300 милиона евро); отпускане на 
кредитни линии за плащане на разходи за со-
циално осигуряване, ДДС и авансов данък за 
доходи от професионална дейност (444 мили-
она евро); нарастване на освобождаването от 
авансов данък за доходи от професионална 
дейност (233 милиона евро) и увеличение на 
приетите приспадания от авансовия данък за 
доходи от професионална дейност за научните 
работници (38 милиона евро).

 - Фискалните разходи в полза на предприятия-
та включват активизиране на инструменти за 
външна търговия и чуждестранни инвестиции 
(400 милиона евро), намаляване на разходи-
те за труд под формата на освобождаване 
от авансов данък за доходи от професионал-
на дейност и извънреден труд (183 милиона 
евро), намалени разходи за достъп до Органа 
за безопасност на храните (30 милиона евро) и 
премахване на таксата при договорите за кре-
дитно застраховане (15 милиона евро).

 - Също така ще има намаление на разходите за 
нощен труд и работа на смени, а броят на раз-
решените часове извънреден труд ще бъде уд-
воен. До 2010 г. процентът на освобождаване 
от авансов данък за доходи от професионална 
дейност ще се увеличи от 10.7% на 15.6%. Бро-
ят на часовете извънреден труд, освободени 
от данъчно облагане, ще бъде удвоен от 65 на 
130.
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 - Инвестиции в икономия на енергия (300 мили-
она евро).

 - Обществените власти подкрепят строителния 
сектор, като стимулират търсенето на нови жи-
лища (намаление на размера на ДДС от 21% 
на 6% за първите 50 000 евро).

Чехия - Предприемачи и предприятия с повече от пе-
тима служители се освобождават от авансово 
плащане на данък върху доходите за 2009 г. 
Така те могат да използват спестените сред-
ства за преодоляване на спада на поръчките 
или за инвестиране в машини и инструменти.

 - Увеличават се гаранциите по заеми на малки и 
средни предприятия.

 - Увеличаването на бюджета на съответния га-
ранционен фонд ще подобри достъпа до кре-
дитиране за малките и средните предприятия 
в селското стопанство.

 - Намаляване на социалните осигуровки, плаща-
ни от работодателите. Това дава възможност 
на предприятията да запазят десетки хиляди 
работни места, за които се плащат възнаграж-
дения в размер на средното за страната или 
по-ниски.

 - Правителството задели 25 милиарда чешки 
крони от продажбата на квоти за емисии на 
парникови газове за топлинна изолация на 
сгради и за екологично отопление. Тези ин-
вестиции ще помогнат на хората да спестят от 
разходите си за енергия. Освен това с тези до-
говори се предоставя и подкрепа най-вече за 
малките и средните предприятия.

 - Увеличават се инвестициите в научноизследо-
вателска и развойна дейност, както и инвести-
циите в пътна инфраструктура.
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 - При покупка на автомобил (включително упо-
требяван) лицата, дължащи ДДС, могат да си 
приспаднат този данък.

Ирландия - Ангажимент за поддържане на капиталови ин-
вестиции и разходи за наука и изследвания 
(октомври 2008 г.).

 - Ангажимент да не се увеличава корпоратив-
ният данък и нови мерки в подкрепа на НИРД 
(октомври 2008 г.).

 - Публикуване на програма за икономически по-
дем „Интелигентната икономика на Ирландия“ 
с редица инвестиционни програми (декем-
ври 2008 г.).

 - От банките се изисква да предоставят най-
малко 10% по-голям капацитет за отпускане на 
кредити на малки и средни предприятия през 
2009 г. (декември 2008 г.).

 - Банките въвеждат фонд от 100 млн. евро в 
подкрепа на инвестициите в енергийна ефек-
тивност (декември 2008 г.).

 - Отдаване на приоритет на проектите, създа-
ващи повече работни места: 150 млн. евро са 
преразпределени за училищна инфраструкту-
ра и топлоизолация на домовете и мерки за 
енергийна ефективност (февруари 2009 г.).

 - Създаване на оперативна група за Средноза-
падния регион, посветена на въздействието от 
затварянето на Dell (февруари 2009 г.).

 - Кодекс относно отпускане на кредит на предпри-
ятия, който влиза в сила от 13 март (февруари  
2009 г.).

Гърция - Правителството създаде организация, отпус-
каща заеми на малки и микропредприятия.

Испания - Създаване на държавен фонд за местни ин-
вестиции, който влияе пряко на създаването 
на работни места в сектора на строителство-
то и специален държавен фонд за съживяване 
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на икономиката и заетостта, за финансиране 
на действия със силно въздействие върху за-
пазването и създаването на работни места в 
стратегически сектори (НИРД и иновации, ав-
томобилен сектор, околна среда, строителство 
и ремонтна дейност, малки транспортни ин-
фраструктури, доставка на социални услуги).

 - През ноември беше приет втори пакет от мер-
ки за насърчаване на безсрочните договори и 
улесняване на самонаемането. В началото на 
2009 г. беше приет трети пакет от мерки за за-
пазване и създаване на работни места и гаран-
тиране защитата на безработните.

 - Насърчаване наемането на работници на не-
пълно работно време чрез големи намаления 
на осигуровките, плащани от работодателите 
на общественото осигуряване.

 - 50% намаляване на осигуровките, плащани от 
работодателя на общественото осигуряване, 
когато договорът е суспендиран или работното 
време е временно намалено.

 - 100% намаляване на осигуровките, плащани 
от работодателите на общественото осигуря-
ване за наемане на безсрочен договор на без-
работни, които получават обезщетение за без-
работица.

Люксембург - Подкрепа на дейността на предприятията чрез 
данъчни и други мерки.

 - Създаване на благоприятна за стопанската 
дейност административна среда.

 - Подкрепа на дейността на предприятията чрез 
публични инвестиции.

 - Пряка подкрепа на предприятията, намиращи 
се в затруднено положение.

 - Възстановяване от Фонда за заетост на внос-
ката на работодателя при компенсаторно обез-
щетение. Става дума за компенсаторно обез-
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щетение за първите 8 часа за работниците, 
които обичайно работят 20 часа седмично и за 
първите 16 часа за работници, които обичайно 
работят повече от 20 часа на седмица. Това 
временно обезщетение има за цел да намали 
финансовата тежест на работодателите, които 
са изправени пред конюнктурни затруднения.

 - Правителството на Люксембург и социалните 
партньори постигнаха договореност по отно-
шение на принципа за укрепване на активна-
та политика на запазване на работниците на 
пазара на труда. Конкретно това е политика, 
ориентирана по-скоро към „сигурност на зае-
тостта“, отколкото към „сигурност на работното 
място“. Целта е да се избягва доколкото е въз-
можно превръщането на работниците в безра-
ботни, дори ако тяхното работно място в пър-
воначалното предприятие не може да се запа-
зи, и даване на превес на проактивния преход, 
за да се избегне преминаването през периоди 
на безработица.

Унгария - В по-дългосрочен план правителството пола-
га усилия да намали значително различните 
видове облагане на трудовите доходи, което 
беше второто по големина в света („данъчна 
тежест“).

 - Прегрупиране на помощта за запазване на 
работните места, отпускана по националната 
стратегическа референтна рамка от Европей-
ския социален фонд. 

 - Значително бяха разширени критериите за 
допу стимост на проекти, кандидатстващи за 
съфинансиране от европейските фондове.

Малта - Намаляване на оперативните разходи на пред-
приятията в Малта.

 - Правителството започна индивидуални кон-
султации с предприятия, които изпитваха 
трудности в работния процес и бяха изправе-
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ни пред намаляване на работната седмица и 
обявяване на съкращения. Като резултат от 
тези консултации някои предприятия получиха 
финансова помощ за инвестиции в оборудва-
не и привличане на повече поръчки (най-вече 
в сектора на електрониката) и доказаха, че с 
подобна финансова помощ те могат да се вър-
нат към петдневната работна седмица, да из-
бегнат съкращенията и да повишат производ-
ството си.

 - Опростяване и ускоряване на достъпа до лик-
видни средства на ниска цена, както и на дос-
тъпа до фондовете на ЕС.

 - Подпомагане на туристическия сектор и по-
големи усилия за привличане на инвестиции 
в областите, в които Малта има конкурентно 
предимство (финансови услуги, ИТ услуги и 
производство на фармацевтични продукти).

Нидерландия - За улесняване на прехода към ново работно 
място беше установено сътрудничество на 
местно равнище между отрасловите или реги-
оналните работодатели и Института за обез-
щетения на работниците (UWV), което включва 
създаването на пунктове за обслужване на от-
делните отрасли. В рамките на тези пунктове 
местните работодатели са отговорни за пре-
доставяните услуги – техните нужди са опре-
делящият фактор, а UWV отговаря за изпълне-
нието.

 - Дългосрочна програма, насочена към устойчи-
востта и енергетиката, иновациите и знанието, 
обновяването на градската среда и развитието 
на кварталите, както и към запазването на со-
циалните придобивки в дългосрочен план.

Австрия - Първи и втори пакет за икономическо възста-
новяване, съсредоточени върху инфраструк-
турни инвестиции (автомобилен и железопъ-
тен транспорт).
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 - Федералната компания за недвижими имоти 
също ще се стреми да стимулира икономиката, 
като ускори инвестициите в области като обно-
вяване на отоплителните инсталации в сгради-
те, които тя управлява, както и чрез поддръж-
ка, ново строителство или основни ремонти на 
училища, университети и съдебни сгради, кое-
то означава инвестиции в размер на 875 мили-
она евро през 2009 и 2010 г. 

 - Временна премия при предаване на автомо-
бил за скрап.

 - Държавна гаранция за определени фирмени 
заеми.

 - Разширяване на субсидиите за мерки, насоче-
ни към подобряване термичната изолация на 
сградите, както и към насърчаване обновлени-
ето на отоплителните инсталации в жилищни и 
бизнес сгради (100 млн. евро).

 - Допълнителни 100 милиона евро бяха заделе-
ни за НИРД през следващите две години (2009 
и 2010 г.).

 - Въвеждането на метода на снижаващия се ос-
татък за движими активи (с ограничен срок на 
действие до две години) също има за цел да 
насърчи нови или да ускори вече запланувани 
инвестиции.

 - Регионални инициативи за заетост.
 - Намаляване на данъка върху продажбите на 

фармацевтични продукти.
Португалия - Специална подкрепа за малки предприятия.
 - Правителството обяви мерки за намаляване 

на данъците за бизнеса.
 - Инвестиции в производство на енергия от 

възобновяеми източници и енергийна ефек-
тивност.

 - Модернизация на технологичната инфраструк-
тура.

 - Обновяване на училищния парк.
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Румъния - Предоставяне на 20% от бюджета за 2009 г. 
за значителни публични инвестиции в инфра-
структура. Става дума за инфраструктурата 
в транспорта, в областта на околната среда, 
здравеопазването, образованието, енергийно-
то саниране на жилищата; инфраструктурата, 
свързана с местните пътища, пътните настил-
ки, водоснабдяването и др.

 - Уреждане на неизплатените публични дълго-
ве, на сметките и субсидиите, неизплатени на 
МСП.

 - Приета беше схема за държавни помощи за 
подкрепа и развитие на МСП. Бюджетът за 
държавните помощи за МСП беше увеличен 
въз основа на решение на правителството от 5 
милиона на 100 милиона евро за периода 2009 
– 2011 г. Максималната стойност на помощта е 
200 000 евро (помощта de minimis).

 - Даване възможност на МСП да компенсират 
възстановения ДДС чрез платения ДДС или 
чрез други данъчни облагания, дължими на 
държавния бюджет, не само през месеца, кога-
то са подадени молбите за възстановяване, но 
и през следващите месеци, както и след изти-
чане на законния срок от 45 дни. Това е мярка 
за премахване на пречките в икономиката.

 - Създаване на гаранционен фонд за кредити за 
МСП.

 - Обнародване на нормативен акт, който се от-
нася за необлагането на реинвестираната пе-
чалба.

 - Повишаване на степента на усвояване на 
средствата на Общността.

 - Продължаване развитието на програма „Rabla“ 
(„таратайка“) – програма за обновяване на ав-
томобилния парк. Понастоящем дори старите 
автомобили на повече от 10 години могат да 
бъдат включени в тази програма. Досега само 
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старите автомобили на повече от 12 години 
можеха да се възползват от нея. Отпуснатата 
сума при това положение нарасна от 3000 леи 
(близо 714 евро) на 3800 леи (близо 905 eвро); 
освен това броят на превозните средства, кои-
то ползват това финансиране, сега е 60 000 в 
сравнение с 40 000 през 2008 г.

Словения - Антициклични данъчни мерки.
 - Мерки за подобряване на условията за бизнес 

с цел стимулиране на ръста на производител-
ността на труда.

 - Подобрения в политиката за държавни инве-
стиции с цел съхраняване на съществуващите 
работни места и подкрепа за икономическата 
дейност в пред приемаческия сектор.

Словакия - Мерки за подкрепа на стопанската дейност на 
големите, средните и малките предприятия.

Финландия - Правителството предприе мерки за пряко под-
помагане на финансирането на фирмите чрез 
разширяване на обхвата на кредитирането и 
на гаранционните ангажименти на една дър-
жавна компания, специализирана във финан-
сиране.

 - Намаляване на данъците върху труда.
 - Увеличени бяха публичните разходи за тран-

спортна инфраструктура, НИРД и субсидиите 
за ремонт на жилища.

 - Намаляване на ДДС върху храните.

Улесняване на мобилността 

България - Подпомагане мобилността на безработните 
лица чрез осигуряване на финансова помощ 
за транспорт до и от мястото на работа, когато 
то е различно от мястото на живеене, както и 
финансова помощ за транспортиране на съо-
ръжения и оборудване.
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 - Осигуряване на финансова помощ за работо-
датели, които организират редовен транспорт 
за техните служители до и от местоработата.

Австрия - Въвеждане на по-голяма гъвкавост при някои 
надбавки, свързани с пътувания.

2. Усъвършенстване на уменията, задоволяване на нуждите на 
пазара на труда 
Усъвършенстване на уменията, засилване на обучението 
през целия живот 
България - Предприети бяха различни мерки, позволява-

щи на безработните и заетите лица да усъвър-
шенстват своите умения и компетенции, за да 
отговарят на нуждите на трудовия пазар.

 - Новост за България е ваучерната схема, при 
която професионално обучение и обучение на 
ключови компетенции ще бъде осигурено чрез 
ваучери за обучение.

Чехия - Правителството дава възможност на предпри-
ятията да използват финансиране от Европей-
ския социален фонд за преквалификация на 
работниците. Вместо да уволняват работници, 
предприятията могат да ги изпратят на курсове 
за обучение. В този случай държавата плаща 
техните възнаграждения под формата на суб-
сидия за заплати.

Испания - Специална програма от мерки за професио-
нална ориентация, обучение и включване на 
пазара на труда (201 милиона евро).

Люксембург - Възможности за обучение или преквалифика-
ция, които да позволяват преназначаването на 
служителите в самото предприятие.

 - Възможности за обучение, продължаващо обу-
чение, преквалификация, позволяващи прена-
значаването на работниците в друго предпри-
ятие, принадлежащо към същия сектор на дей-
ност, когато това е възможно.
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 - Индивидуална подкрепа при професионални 
промени с използването при необходимост на 
външни експерти.

Нидерландия - Европейски социален фонд. През март могат 
да бъдат поискани максимум 150 милиона 
евро за обучение на нискоквалифицирани ра-
ботници или работници без квалификация. 
През март 2009 г. до 90 милиона евро ще бъ-
дат предоставени на разположение от ЕСФ за 
реинтегрирането на хората, които търсят рабо-
та, обратно в сферата на заетостта.

 - Безвъзмездна помощ за преквалифициране на 
работници, заплашени от съкращения. С цел 
насърчаване на работодателите да наемат 
работници от други отрасли, се предоставя 
безвъзмездна помощ за преквалифициране на 
работниците. „Новият“ работодател може да 
кандидатства за отпускане на безвъзмездна 
помощ в размер на 50% от разходите за пре-
квалифициране до максимум 2500 евро. Пред-
варително условие за достъп до помощта е тя 
да бъде използвана за обучение или преква-
лифициране, водещо до присъждане на дипло-
ма или квалификация. Работодателят от своя 
страна трябва също да заплати за обучението 
сума, равна на отпуснатата помощ.

 - Признаване на придобитите по-рано знания. 
Правителството ще отпусне допълнителни 
ресурси по програми за признаване на придо-
битите по-рано знания. Ако бивш работодател 
предостави възможност на неквалифициран 
работник да участва в програма за признаване 
на придобитите по-рано знания, правителство-
то ще възстанови 50% от разходите за това.

Австрия - Нова схема за отпуски с цел повишаване на 
образованието.

Португалия - Професионално обучение на младежи с бака-
лавърска и магистърска степен в региони със 
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слаби възможности за заетост, което ще бъде 
предхождано от период на обучение и преква-
лифициране, осигурен от фирми и висши обра-
зователни институти, специално предназначе-
ни за тази цел.

Словения - Допълнителни средства за обучение на работ-
ниците предоставя новата програма за обуче-
ние на заетите, която е насочена към придо-
биване на нови знания и умения, за да бъдат 
работниците по-гъвкави на пазара на труда и 
към подпомагане на плановете за преструк-
туриране на предприятията. Предоставя се и 
съфинансиране на обучение на работници в 
микропредприятия и малки предприятия, както 
и в такива, които са намалили работната сед-
мица за заетите на пълен работен ден на 36 
часа.

Помощ за младите хора 

България - Финансова подкрепа за работодатели да съз-
дават нови работни места и да наемат младе-
жи на работа.

 - Създаване на възможности за 9 месеца млади 
висшисти да започнат кариера в публичната 
администрация.

 - Финансова помощ за 6 месеца за работодате-
ли, които осигуряват работни места за младе-
жи с професионално обучение за стартиране 
на кариера и натрупване на професионален 
опит.

Ирландия - Осигуряване на допълнителни места (23 435) 
за обучение, образование и възможност за 
работа, включително обучение (кратки 10-сед-
мични и дълги 20-седмични курсове) за придо-
биване на професионален опит, общински про-
екти за заетост, курсове за преквалификация, 
висше образование – редовно обучение, схема 
за съкратени обучаващи се работници и висше 
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образование за работещите на принудително 
съкратено работно време (април 2009 г.).

Франция - Правителството подчертава необходимостта 
от професионалната реализация на младите 
хора, особено на неквалифицираните млади 
хора. Правителството заявява воля за разра-
ботване на схеми, които съчетават заетост и 
обучение.

Люксембург - Отделът за професионално ориентиране 
на Службата по заетостта (Administration de 
l’emploi /ADEM/) предлага кариерно подпома-
гане на младежи посредством работа в рам-
ките на училищните планове за заетост на 
различните технически училища; опитвайки се 
да създаде чувство за отговорност у ученици-
те от самото начало на тяхното образование 
в техникумите, да насърчи личностното им 
развитие и да улесни навлизането им в ака-
демичния и професионален живот. По този 
начин учениците са насърчавани да проучват 
данни, свързани с професионалното им по-
прище, да структурират и натрупват знания 
с цел вземане на решения и реализиране на 
техните проекти. Подпомагащите кариерни 
центрове – Регионално действие за младежта 
(Action Locale pour Jeunes), Център по пси-
хология и академично насочване (Centre de 
Psychologie et d’Orientation Scolaires /CPOS/), 
Информационен център за висше образова-
ние (Centre de Documentation et d’Information 
sur l’Enseignement Supérieur /CEDIES/) и Отде-
лът за професионално ориентиране на ADEM 
предприемат регулярни самостоятелни и гру-
пови действия като част от проекта за кари-
ерно ориентиране в четири гимназии и четири 
техникуми. Целта на тези инициативи е да се 
стартира и установи постоянно присъствие на 
консултантите по професионално развитие в 
училищата, които да доставят информация и 
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подробни обяснения на учениците и техните 
родители относно възможностите за профе-
сионално обучение за търсените професии на 
пазара на труда. Този модел се планира да 
бъде продължен и през следващите години. 
Също така няколко ведомствени работни гру-
пи, някои от които и трипартитни, продължават 
да обсъждат стратегия за оптимизация на про-
грамите за професионално и академично ори-
ентиране в Люксембург.

 - Договорът “Подкрепа за заетост” е насочен към 
публичния сектор, докато договорът “Въвежда-
не в работата” е насочен към частния сектор.

 - Договорът “Подкрепа за заетост”, заменящ до-
говора за допълнителна работа, се уповава на 
ранното трудово активизиране и чувството за 
отговорност както у търсещите работа мла-
дежи, така и у активаторите. Тази нова мяр-
ка позволява на младите хора да използват 
услугите на активатор от публичния сектор с 
цел получаване на практическа и теоретична 
професионална подготовка, която би улеснила 
навлизането им на пазара на труда. Догово-
рът се сключва между младия човек и ADEM. 
По-опитният служител, чиято основна задача 
е да наблюдава младежа на работното място, 
играе важна роля в тази мярка за насърчава-
не на заетостта. С участието на младежа се 
създава план за обучение, който в рамките на 
един месец се предоставя на ADEM, както и 
извършената в края на периода оценка на ин-
дивидуалното трудово представяне на лицето. 
В рамката на договора “Подкрепа за заетост” 
заляга 32-часова работна седмица с оглед 
осигуряване на достатъчно време на младежа 
за активно търсене на работа и/или включване 
в курс за обучение.

 - Договорът “Въвеждане в работата”, заменящ 
бившия договор за допълнителна работа в 



активизиране на европейския пазар на труда... 57

частния сектор, се сключва между приемаща-
та фирма, търсещия работа младеж и ADEM. 
Този договор гарантира, че търсещото рабо-
та лице ще премине практическо обучение на 
работното място, което да улесни достъпа му 
до пазара на труда. Работата се свързва и с 
допълнително практическо обучение, което да 
подпомогне навлизането на пазара на труда 
на младия работник. Такъв вид договор може 
да се предложи само от ADEM на работодател 
при перспективата работникът да бъде нает 
след края на пробния период. Работодателят 
трябва също така да осигури обучение и на-
блюдение на търсещия работа младеж. 

 - Фондът за заетост възстановява част от за-
платата на работодателя. Също така работо-
дателят получава финансова компенсация, 
ако впоследствие замени временния трудов 
договор с постоянен. Младите хора на дого-
вор “Въвеждане в работата” или  “Подкрепа 
за заетост” имат предимство за сключване на 
постоянен трудов договор с фирмата за рабо-
та, отговаряща на тяхната квалификация, след 
изтичане на временния трудов договор. Тази 
антикризисна мярка е планирано да се прилага 
до 31.12.2010 г.

Нидерландия - През 2009 и 2010 г. правителството ще отпусне 
допълнителни ресурси за борба с безработи-
цата сред младите хора.

 - Leerwerkloketten. Бюрата за услуги в сферата 
на обучението и работата подобряват прехо-
да от образователната сфера към пазара на 
труда. През 2009 г. ще бъдат създадени таки-
ва бюра в тридесетте регионални центъра по 
заетостта, които са свързани с центровете за 
мобилност. Те ще получат и структурирано фи-
нансиране.
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 - Закон за инвестиране в младите хора (WIJ). В 
настоящата икономическа ситуация е жизне-
новажно този закон да бъде въведен бързо. 
Предлаганият закон би задължил общините 
да отправят предложения за работа или учене 
към безработните младежи на възраст до 27 
години. След като икономиката набере сила, 
младите хора ще могат да играят пълноценна 
роля в нея.

 - Борба срещу ранното отпадане от училище. 
Ще бъдат засилени политиките, насочени към 
намаляване на ранното отпадане от училище 
и задържане на младите хора в училище, осо-
бено когато те получават образование, свърза-
но с отрасли, в които има излишък на работна 
ръка.

 - Осигуряване на места за стаж. Местата за 
стаж са добра възможност за осигуряване на 
връзка между младите хора и работодатели-
те. Младите хора получават опит и биха могли 
да преминат към нормална работа, а това ги 
предпазва от ситуация, в която е възможно да 
не успеят да завършат своето образование. 
Това се отнася и за младите хора с уврежда-
ния.

 - Съществува споразумение между социалните 
партньори, според което на всеки абитуриент, 
останал безработен най-малко три месеца 
след завършване на училище, ще бъде пред-
ложено място за стаж. Ако е възможно, ще 
бъдат взети мерки той да остане на работното 
място, преминавайки към нормална позиция 
след като приключи стажът. Също така соци-
алните партньори ще направят всичко възмож-
но, за да гарантират, че липсата на места за 
стаж няма да попречи на студентите да полу-
чат своята квалификация.
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Австрия - Фондация за обучение и осигуряване заетост 
на безработните младежи (“Jugendstiftung”).

 - Въвеждане от 2009 г. на задължителна година 
предучилищно обучение.

 - Премахване на таксите за обучение.
 - Увеличено финансиране на местата за обуче-

ние в университетите/ колежите.
 - Безплатни места в детските градини.
Португалия - Насърчаване сключването на трудови догово-

ри с младежи, като тази мярка е предназначена 
за работодатели, които наемат за неопределе-
но време и на пълен работен ден младежи до 
35-годишна възраст, търсещи тяхната първа 
работа или младежи, които са безработни за 
повече от 6 месеца.

Словения - На младите хора, на които предстои да се ди-
пломират, се дават възможности да преминат 
стаж по специалността в съответните пред-
приятия. В рамките на определен период след 
дипломирането се дава субсидия, ако същите 
студенти бъдат назначени от същия или друг 
работодател. Очаква се броят на участниците 
в тази програма да достигне 1000 души.

Финландия - Ще бъде увеличен броят на местата за профе-
сионално обучение и ще нарасне финансира-
нето, предоставяно за научни изследвания и 
развойна дейност.

3. Подобряване на достъпа до работа 

В по-голяма степен активизиране, улесняване достъпа до ра-
бота и насърчаване на ефективното търсене 
Белгия - Най-важната мярка е прякото отразяване на 

индексацията на данъчните скали през 2009 г. 
върху авансовия данък за доходи от професи-
онална дейност, което ще позволи на домакин-
ствата да бъде предо ставена временна кре-
дитна линия на обща стойност 1.2 милиарда 
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евро, съответстваща на заем с нулева лихва, с 
цел да се стимулира търсенето през 2009 г.

 - Сред мерките за подкрепа на домакинствата 
като фискални разходи могат да бъдат посоче-
ни по-доброто обезщетение за временна без-
работица (мярка, която е в сила едва от 2009 
г.). Процентът от последната заплата, който 
ще се изплаща като обезщетение в случай на 
временна безработица, бе повишен от 60% на 
70% за лицата в съвместно съжителство и от 
65% на 75% за живеещите сами. Максимални-
ят размер, който може да бъде отпускан отсега 
нататък, достигна 2206 евро. Останалите обез-
щетения за безработица също бяха леко пови-
шени, като същевременно бе засилено нама-
ляването на размера им с течение на времето, 
за да се стимулира връщането на работа.

 - Други мерки са под формата на намаляване на 
енергийните разходи на домакинствата, пови-
шаване на семейните помощи и актуализиране 
на социалните помощи, като всички те възли-
зат на около 500 милиона евро.

България - Финансова помощ за 12 месеца за работода-
тели, които наемат за 24 месеца безработни 
лица с увреждания, дългосрочно безработни, 
лица над 50 годишна възраст, младежи до 29 
години.

 - Насърчаване на активизирането чрез повиша-
ване мотивацията на дългосрочно безработни-
те лица.

 - Финансова помощ за 12 месеца за работодате-
ли, които наемат нискоквалифицирани лица и 
осигуряват обучение на работното място чрез 
по-квалифицирани работници.

 - В подкрепа на лицата, освободени в резултат 
от икономическата криза, през 2009 г. стартира 
реализацията на Национална програма “Нова 
възможност за заетост”. Чрез включване в про-
грамата безработните лица получават достъп 
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до пакет от услуги, които да ги подпомогнат 
и насочат към нова реализация на пазара на 
труда.

 - Посредническата дейност за разкриване на 
работни места на първичния пазар повишава 
своята активност и ефективност.

Чехия - Времето за изплащане на обезщетения за без-
работица се удължава: на 6 месеца за безра-
ботните на възраст до 50 години; на 9 месеца 
за безработните на възраст от 50 до 55 години; 
и на 12 месеца за безработните на възраст над 
55 години. Освен това се увеличава и разме-
рът на обезщетенията за безработица.

Ирландия - Приети освобождавания от нов подоходен 
данък за хората с ниски доходи (октомври  
2008 г.).

 - Повишаване на капацитета на Министерството 
на социалните и семейните въпроси за реша-
ване на проблема с хората, които губят рабо-
тата си, и даване на консултации (февруари 
2009 г.).

 - Промени в съществуващите мерки за подкрепа 
и за стимулиране на трудовата активност (ап-
рил 2009 г.).

Гърция - Правителството увеличи средствата, предви-
дени за подкрепа на безработните.

Испания - Увеличаване на капитализацията на обезще-
тението за безработица от 40% на 60%, за да 
се даде на безработните по-голяма възмож-
ност да станат самонаети лица (81.5 милиона 
евро).

 - Възстановяване на правото на обезщетение за 
безработица за работници, засегнати от съкра-
щения.

 - Премахване на периода на изчакване за полу-
чаване на право на обезщетение за безработи-
ца.
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 - 1500 евро субсидии за наемане на безработ-
ни, които издържат семейства (82.5 милиона 
евро).

 - Помощ за семействата (План за стимулиране 
на икономиката на Испания, План Е).

 - Продължаване работата за подобряване на 
обществените услуги за заетост.

Франция - Желанието на правителството е да подкрепи 
покупателната способност на домакинствата 
от средната класа, чиито доходи са най-ниски. 
Мерките включват намаляване на подоходно-
то облагане и еднократни помощи за най-ниско 
заплатените.

 - Правителството възнамерява да обезщети в 
по-голяма степен работещите в затруднено 
положение.

 - При определени условия ще бъде изплатена 
еднократна помощ в размер на 500 евро на за-
етите лица с несигурни работни места, както и 
на всеки, който се регистрира като търсещо ра-
бота лице. Тези мерки ще бъдат финансирани 
от социален инвестиционен фонд.

 - Предвид мащаба на кризата правителството 
реши също така да направи по-достъпен „до-
хода на активната солидарност“ (revenu de 
solidarité active, RSA), с което се цели да се 
допълни трудовият доход, да се насърчи про-
фесионалната активност и да се води борба 
срещу изключването.

 - Президентът на Републиката постави начало-
то на инициатива за проучване и съгласуване 
със социалните партньори на начините за по-
ефективно разпределяне на добавената стой-
ност между акционерите, работниците и пред-
приятието.

Литва - Отделени бяха повече финансови средства за 
мерки, свързани с пазара на труда.
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Люксембург - Увеличаване на покупателната способност 
чрез целенасочени мерки.

 - Правителството одобри (6 март 2009 г.) про-
ект за регламент на Великото херцогство, кой-
то предвижда увеличаване от 80% на 90% на 
размера на компенсаторното обезщетение за 
работници, засегнати от мярка, свързана с ча-
стична безработица, при условие, че съответ-
ните работници участват в схема за обучение 
през периода на частична безработица.

Унгария - През 2008 г. правителството започна програ-
ма за увеличаване на заетостта „Pathway to 
Work“ („Път към заетост“) по примера на Обе-
диненото кралство. Програмата има за цел да 
привлече хората (предимно роми, но не само 
тях) извън сферата на организирания труд към 
специална, субсидирана форма на заетост.

Малта - Насърчаване на мерки, насочени към семей-
ството, като същевременно се гарантира, че 
това няма да повлияе отрицателно на произ-
водителността и производствения процес.

 - По отношение на активното включване бяха 
въведени редица мерки от данъчно естество, 
за да се мотивират жените в активна възраст 
да започнат официална трудова дейност.

 - На по-възрастните работници се разрешава да 
останат на работа и да запазят правото си на 
пенсия, ако заплащат сами социалните си оси-
гуровки до 65-годишна възраст (официалната 
пенсионна възраст понастоящем е 61 години).

Нидерландия - Общините разполагат с различни финансови 
ресурси за борба с бедността и намалява нето 
на задлъжнялостта. Правителството също от-
пуска допълнителни ресурси за намаляване 
на задлъжнялостта - 30 милиона евро през  
2009 г., 50 милиона през 2010 г. и още 50 мили-
она през 2011 г. 
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 - Разширена възможност за получаване на обез-
щетения за безработица при непълно работно 
време. Разширената схема за получаване на 
обезщетения за безработица при непълно ра-
ботно време беше въведена на 1 април 2009 
г. Работодателите разполагат с възможност-
та да намалят работното време най-много до 
50%, като през този период работниците по-
лучават обезщетения за безработица за ча-
совете, през които не работят. Не се прилагат 
изискванията на Закона за обезщетенията при 
безработица относно връщането на работа и 
срока за предизве стие. Схемата се прилага за 
максимален срок от три месеца след постъпва-
нето на първоначалното искане с възможност 
за подновяване до два пъти по максимум шест 
месеца. Първоначалните искания могат да бъ-
дат подавани до 1 януари 2010 г. Схемата се 
придружава от споразумения за обучение на 
работниците за времето, в което не работят.

  Ако работник загуби работата си по време на 
„частичната“ безработица или до три месеца 
след нея, работодателят се задължава да вър-
не на Института за обезщетения на работни-
ците (UWV) половината от обезщетението за 
безработица, което е било изплатено, докато 
работникът е бил на непълно работно време. 
За тази схема е определен максимален бю-
джет от 375 милиона евро.

 - Наред с изплащането на обезщетения за без-
работица, UWV може да възстановява и раз-
ходите за обучение. Максималният период на 
възстановяване на разходите е три месеца с 
цел обучението да бъде насочено във възмож-
но най-голяма степен към определена работа. 
Взето беше решение това правило вече да се 
прилага по по-гъвкав начин, в случай, че съ-
ществува перспектива за действително сво-
бодно работно място в края на обучението или 
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ако обучението е за професия, за която има 
недостиг на работна ръка.

Австрия - Най-съществената мярка предвижда намале-
ния на данъците в размер на 2.3 милиарда евро 
през 2009 г. Съгласно тази мярка работници-
те с по-ниски заплати (до 1200 евро месечна 
брутна заплата) ще плащат 380 евро по-малко 
данъци годишно. Максималната годишна ико-
номия от данъци ще достигне 1350 евро за хо-
рата с високи доходи (5800 евро месечна брут-
на заплата и повече).

 - Взето бе решение първите десет часа извън-
реден труд месечно да се освободят от данъч-
но облагане.

 - Запазва се намалението на осигурителните 
вноски за безработица на лицата с ниски дохо-
ди.

 - Финансовите помощи за семейства се увели-
чават значително до размер от 500 милиона 
евро.

 - Помощи за сестрински грижи.
 - Изплащане на 13-а семейна надбавка.
Португалия - Финансова подкрепа за семействата с ниски до-

ходи.
 - Подкрепа при наемане на дългосрочно безра-

ботни лица за работодателите, които сключват 
безсрочни договори за работа на пълен рабо-
тен ден с лицата над 30-годишна възраст.

 - Подкрепа при наемане на безработни лица над 
55-годишна възраст за работодателите, които 
сключват срочни договори с тези от тях, които 
са безработни от 6 месеца и повече.

 - Подпомагане на безработните лица за създа-
ване на собствено работно място.

 - Договори “Включване в заетост” и “Включване 
в заетост плюс” бяха специално разработени 
за безработните лица, получаващи обезщете-
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ние за безработица и за бенефициентите на 
дохода за социално включване.

 - Укрепване на социалната защита за безработ-
ните.

Румъния - В Програмата за заетостта, чието осъщест-
вяване се координира от Министерството на 
труда, семейството и социалната закрила 
(MMFPS), са включени конкретни мерки за на-
маляване на безработицата. Тази програма се 
отнася за всички категории служители от всич-
ки райони на страната и включва следните 
действия:

 - да служи като посредник при заемане на ва-
кантните работни места за определен или нео-
пределен период от време;

 - да информира и да предлага професионална 
помощ;

 - да организира курсове за професионално обу-
чение;

 - да предоставя обезщетения за безработните, 
които намират работа преди изтичането на пе-
риода на безработица.

Словения - Мярка за субсидиране на временно освободе-
ните работници, очакващи преназначаване, за 
срок от шест месеца максимум, при условие, 
че на работник бъде осигурено обучение/обра-
зование през 20% от работното време. Работ-
ниците имат право на 85% от средното им въз-
награждение за последните три месеца, 50% 
от средствата за което се осигуряват от дър-
жавата, а 35% - от работодателя. Сумата не 
може да бъде по-малка от минималната работ-
на заплата и не може да надхвърля 805 EUR, 
което представлява максималният размер на 
помощите за безработни. 

 - Реформиране и разширяване на благоустрой-
ствените програми с цел по-голямо социално 
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приобщаване на безработните (чрез образова-
телни проекти, различни услуги в областта на 
социалната защита, опазването на околната 
среда), като се насърчава социалното пред-
приемачество.

Финландия - Специалните мерки за т.нар. „сигурност при 
смяната“ (Change Security) ще бъдат разшире-
ни, така че да обхванат временно освободени-
те от работа лица.

 - Системата на обезщетения при безработица 
ще бъде реформирана в началото на 2010 
година. Реформата включва по-кратък задъл-
жителен осигурителен стаж като условие за 
отпускане на обезщетение за безработица и 
по-високи обезщетения за лицата, включени в 
мерките за повишаване на активността.
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ПРИЛОжЕНИЕ 2

НАЦИОНАЛЕН  ПРИНОС

Предложения  
на Икономическите и социални съвети  

на държавите-членки на ЕС

(По азбучен ред)
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Белгия - Работодателските организации многократно 
заявяват, че правителството трябва да вни-
мава за бюджета, за да се избегне прекалено-
то нарастване на бюджетния дефицит. Освен 
това настояват за по-голяма ефективност на 
публичните власти, които да упражняват силен 
контрол върху бюджета. Организациите на ра-
ботодателите изразяват надежда, че Европа 
ще наложи бюджетна дисциплина, за да не се 
стигне до бюджетен срив.

 - Организациите на работодателите настояват 
и за опростяване на различните намаления на 
осигурителните вноски.

 - Синдикатите искат публичните власти да про-
тиводействат на данъчните измами (чиято 
стойност според някои оценки е между 10 и 30 
милиарда евро) и да налагат повече и по-ви-
соки санкции. Това трябва да осигури на дър-
жавната хазна милиардите евро, необходими 
за баланс на бюджета.

 - Работодателските и синдикалните организа-
ции искат от Европа инициативи за излизане 
от кризата. До голяма степен на Европейската 
комисия и на Европейския парламент се пада 
задачата да се изправят срещу новите предиз-
викателства на тази икономическа криза.

България - Предложенията на ИСС са дефинирани в след-
ните становища и анализи:

  Становище „Българската икономика в усло-
вията на глобална финансова и икономиче-
ска криза” (юли 2009 г.)

 - подновяване работата на антикризисния съвет 
към министър-председателя с участието и на 
социалните партньори и съвместно изготвяне 
на браншови антикризисни програми;

 - промяна на системата за социално подпомага-
не и отпускането на част от помощите освен 
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по подоходния критерий, но и срещу положен 
труд и повишена квалификация. 

  Становище „Пазарът на труда в условията 
на финансова и икономическа криза – пре-
дизвикателства и възможни решения” (юли 
2009 г.) 

 - дефиниране от правителството съгласувано 
със социалните партньори на ясни приорите-
ти на съвременна национална индустриална 
политика и стимули за подкрепа на бизнеса 
и процесите на неговото преструктуриране с 
публични ресурси;

 - разработване и приемане на национална про-
грама, аналогична на програмата на ЕК за 
„Нови умения за нови работни места”;

 - изграждане на Единна национална система за 
търсене и предлагане на работна сила, синхро-
низирана с европейската система за информи-
ране и посреднически услуги на европейските 
трудови пазари;

 - оползотворяване на възможностите за нара-
стване на финансовите ресурси по линия на 
структурните фондове, облекчаване на финан-
совите условия и опростяване на администра-
тивни процедури за достъп.

  Анализ на програмите, проектите и мерки-
те за активна политика на пазара на труда в 
Националния план за действие по заетостта 
2009 г. (септември 2009 г.)

 - минимизиране на припокриващи се дейности 
по обучение и квалификация в бюджетно фи-
нансираната активна политика с тези от Опе-
ративна програма „Развитие на човешките ре-
сурси” и други с външно финансиране;

 - динамичен мониторинг и ежегодна оценка на 
влиянието на всички мерки и програми, неза-
висимо от начина на тяхното финансиране, 
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чрез система от адекватни критерии и индика-
тори.  

  Приоритетна област “Поддържане на зае-
тост, разкриване на работни места и насър-
чаване на мобилността”:

 - осигуряване на достъп на малки и средни 
предприятия и на работници, които са заети на 
непълно работно време и на срочен договор, 
до финансова подкрепа за работа на намалено 
работно време (в т.ч и бенефициенти, възполз-
вали се от схемите до момента); 

 - създаване на механизъм за селекция на перс-
пективни предприятия, които имат право да 
получат финансова подкрепа за работа на на-
малено работно време;

 - насърчаване на географската и професионал-
ната мобилност на работната сила към реги-
они с по-ниски равнища на безработица, като 
предоставяните обезщетения за безработица 
се съчетават със стимули за мобилност на хо-
рата;

 - създаване на банки от квалифицирани работ-
ници на секторен и регионален принцип, които 
да се използват съвместно в рамките на някол-
ко предприятия.

  Приоритетна област “Професионално раз-
витие в отговор на потребностите на паза-
ра на труда”:

 - разработване на механизъм за предоставяне 
на стажантско място за всеки младеж, който 
излиза от образователната система и е безра-
ботен 3 или повече месеца; 

 - предлагане на обучение и/или работа от общи-
ните на младежи до 29 г., които са безработни 
3 или повече месеца; 

 - разработване на програми и мерки за обуче-
ние на наставници, на специализирани програ-
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ми и мерки за обучение на възрастни работни-
ци, които са на намалено работно време, с цел 
да се подготвят за наставници на младежи;

 - въвеждане на индивидуални сметки за обуче-
ние и секторни фондове за квалификация при 
споделено участие (финансиране) и префе-
ренциално данъчно законодателство за рабо-
тодатели и работници;

 - прилагане на ваучерна система за обучение, 
при която парите за обучение следват обуча-
вания;

 - разработване и утвърждаване на специализи-
ран механизъм за персонална подкрепа и кон-
султиране на хората при вземане на решение 
къде, кога и какво да учат;

 - разпространяване на информация съвместно 
с МОМН и Центъра за развитие на човешките 
ресурси за сертифициране на знания и уме-
ния;

 - осигуряване на финансова подкрепа за обуче-
ние, насочено към заетостта в традиционните 
сектори на икономиката и във високотехноло-
гичните сектори;

 - специализирани мерки за модернизиране и по-
добряване на капацитета на Агенцията по зае-
тостта и нейните структурни звена .

  Приоритетна област “Нарастване на дос-
тъпа до заетост”:

 - увеличаване отговорностите и правомощията 
на регионалните комисии за заетост за опре-
деляне на дейностите, изпълнявани по програ-
мите за субсидирана заетост и целевите групи 
за включване в тях;

 - съчетаване на периода на безработица, вкл. 
и на частична безработица, с обучение, през 
времето на което лицето получава стипендия;
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 - използване на механизмите на социалното 
пред приемачество за изграждане на социални 
предприятия, където се предлага заетост за 
хора в неравностойно положение (с намалена 
работоспособност и др.).

Чехия - След появата на първите признаци на кризата 
председателството на CESA CR реши инфор-
мацията за състоянието на чешката икономи-
ка да бъде включена в дневния ред на всички 
пленарни сесии на CESA CR.

 - Освен редовните заседания бяха свикани и 
две извънредни пленарни сесии на CESA CR, 
с единствената цел да се намери решение на 
кризата. Още по време на първоначалните 
разговори беше постигнато съгласие, че всич-
ки страни ще обменят документи, ще се запоз-
нават с тях и след това ще ги обсъждат.

 - В последвалите разговори отделните делега-
ции представиха конкретни предложения за 
мерки. Представените предложения се концен-
трираха най-вече върху запазването на произ-
водството и заетостта чрез подкрепа за кре-
дитната политика, подобряване на условията 
за насърчаване на износа, запазване на рав-
нището на националното потребление и т.н.

 - Насочването на неизползвания капитал към 
изграждането на инфраструктура и публич-
ни структури и използването на средствата 
от фондовете на ЕС бяха важни елементи на 
предложените мерки.

Ирландия - Ирландският ИСС посочва, че един резултатен 
ирландски отговор би се характеризирал с ре-
дица особености. Той следва да е насочен и 
към петте измерения на кризата (икономическа 
активност и работни места, общество, банки, 
фискална стабилност и репутация). В основа-
та на такъв отговор би трябвало да залегнат 
социалната солидарност и позитивните перс-
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пективи за бъдещ просперитет на Ирландия. В 
него следва да се съчетават високо равнище 
на съгласуваност и максимален ангажимент и 
решаване на проблемите на местно равнище. 
Този отговор би изисквал краткосрочни мерки 
с дългосрочна логика.

 - Ирландският ИСС е убеден, че координира-
ният национален подход към определяне на 
доходите е изключително важен; той трябва 
да отчита необичайната сериозност на иконо-
мическата криза и важ ните нови развития като 
намаляващите цени и наличието на проблеми 
с обслужването на дълговете както сред пред-
приятията, така и сред домакинствата. Този 
подход трябва да вземе предвид, че през ид-
ните години основният фактор за развитието 
на икономиката на Ирландия трябва да стане 
отново износът, а не вътрешното търсене. 

 - Координираният подход спрямо доходите и 
други корекции в частния сектор (в цените, 
разходите и заетостта) трябва да бъдат при-
дружени от действия, свързани с останалите 
четири измерения на кризата, по-специално 
стабилизиране на банковата система, преори-
ентиране на Националния план за развитие 
към подкрепа на заетостта и предприятията, 
засилени мерки за стимулиране на трудовата 
активност в подкрепа на лицата, изгубили ра-
ботата си, и мерки за възстановяване на репу-
тацията на Ирландия. 

 - ИСС вярва, че е изключително важно най-уяз-
вимите да бъдат предпазени от най-лошите 
последици на рецесията и да не се отстъпва 
от или да се отлагат приетите реформи и стра-
тегии за справяне с настоящите социални про-
блеми. Изключително важно е още да се при-
емат нови мерки в защита на лицата, които по-
настоящем губят работа, доход, спестявания и 
пенсии.
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 - Единствено интеграцията и иновациите в начи-
на, по който откликват политиките на Ирландия 
в област та на образователната система, обу-
чението, пазара на труда и социалното подпо-
магане, ще уверят тези хора в това, че няма 
нов проблем с дългосрочната безработица. 

 - По отношение на проблемите във финансо-
вите институции приоритетът е да се изгради 
отново една стабилна финансова система, 
способна да удовлетвори всички нужди на ир-
ландската икономика и общество. 

 - ИСС е убеден, че правилното съчетание от 
намаление на разходите, увеличение на да-
нъците и повишеното теглене на кредити 
трябва да бъде оценено не само според това 
доколко намалява разликата между разходи 
и приходи, но и според това доколко е веро-
ятно да по влияе на останалите измерения на 
предизвикателствата, пред които е изправена 
Ирландия: икономическата криза, социалната 
криза и репутацията на страната. Средносроч-
на стратегия за възстановяване на баланса в 
публичните финанси ще изисква повишение на 
дела на данъците в БВП спрямо нивото им от  
2009 г., за да се постигне удовлетворително 
ниво на предоставяне на услуги и помощи. 
Промените в данъчния режим не бива да се 
разглеждат единствено през призмата на при-
ходите, но и в светлината на принципите на да-
нъчната реформа.

Гърция - Допълнителна защита на безработните (пасив-
ни политики за заетост).

 - Повишаване на ефективността на активните 
политики за заетост.

 - По-нататъшно финансиране и реформулира-
не на политиките за образование и научни из-
следвания.
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 - Подкрепа за малките и средните предприятия 
чрез данъчни мерки и намаляване на цената 
на труда (което да не е обвързано със запла-
тите).

 - Целенасочена подкрепа за определени воде-
щи сектори (високи технологии, традиционни/
биологични хранителни продукти, транспорт, 
туризъм и т.н.).

 - Развитие на екологичната икономика.
 - Укрепване на социалния диалог.
Испания - Според организациите на работодателите и 

профсъюзите Европейският план за икономи-
ческо възстановяване може да бъде подобрен 
(в полза на социалното приобщаване, борбата 
с протекционизма, подобряването на работата 
на финансовите пазари, свободното движение 
на работници). 

 - На национално равнище е необходимо да се 
включи оценката на мерките, приети в рамките 
на Лисабонската стратегия, които явно са част 
от усилието за преодоляване на кризата и по-
конкретно, оценката на Националната програ-
ма за реформи (НПР).

 - Всички оценки на социалните партньори очер-
тават трудната икономическа конюнктура и 
нуждата от мерки в отговор, координирани чрез 
НПР, които при всяко положение трябва да са 
дългосрочни и да гарантират координиран от-
говор на всички държави-членки на ЕС. Те са 
на едно мнение и относно необходимостта от 
повече консултации, участие и проследяване 
от страна на социалните партньори в развити-
ето на НПР и повече ангажираност от страна 
на правителството за отчитане на оценките и 
забележките на социалните партньори.

 - Необходим е европейски отговор, координи-
ран между институциите и държавите, за да се 
гарантира неговата ефективност и уместност. 
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Този отговор трябва да разчита на активното 
участие на социалните партньори, въз основа 
на ефективен социален диалог.

 - Специално внимание е обърнато на реформа-
та на системите за образование и обучение, за 
да отговарят на нуждите на пазара на труда и 
да се възползват от глобализацията.

 - При всяко положение отговорът трябва да вър-
ви ръка за ръка със социалния диалог и анга-
жимент на правителствата с този диалог.

Франция - Съветът наскоро разгледа три важни теми 
в областта на заетостта: студентския труд и 
заетостта на младите хора, тъй като те бяха 
първите, които пострадаха от кризата, както и 
повишаването на сигурността в професионал-
ното развитие.

 - По отношение на студентския труд Съветът 
предложи да се повиши статутът му в универ-
ситетските програми. 

 - Той препоръча също така към университетите 
да се създаде организация за подпомагане на 
студентите при намиране на работа.

 - По отношение на заетостта на младите хора, 
прекъснали образованието си или произлиза-
щи от работническите квартали, Съветът от-
белязва, че е необходимо да се оптимизират 
шансовете им за успех на всеки етап и да се 
използват всички фактори, които улесняват 
достъпа им до пазара на труда. Той предложи 
също така активизиране и индивидуализиране 
на помощта при намирането на работа, за да 
се помогне на младите хора да придобият ос-
новни умения за заетост.

 - Освен това Съветът препоръча да се осъвре-
менят начините за наемане на работа както в 
публичния, така и в частния сектор, подкре-
пяйки някои инициативи, тествани в отделни 
предприятия, и да се насърчи мобилността на 



78 годишна среща 

младите хора, за да станат по-автономни по 
отношение на транспорта или при намиране 
на жилище.

 - В бележката си относно икономическата и 
социалната конюнктура през 2008 г. Съветът 
посочи, че подобряването на положението 
на пазара на труда предполага укрепване на 
публичните служби по заетостта, на тяхната 
ефективност и повишена сигурност на профе-
сионалното развитие чрез реални действия 
в сферата на непрекъснатото обучение и по-
ефикасно подпомагане в периоди на профе-
сионален преход. Съветът даде частичен от-
говор на този въпрос при сезирането относно 
„повишаването на сигурността в професионал-
ното развитие“. Той препоръча повишаването 
на сигурността в професионалното развитие 
да бъде проучено всеобхватно, като не се 
ограничава до управлението на периодите на 
безработица, а обхваща всички eтапи в тяхно-
то много образие. Това становище съдържа ня-
кои важни предложения по отношение на про-
фесионалното обучение и мобилността, които 
могат да бъдат полезни в отговор на промени-
те в пазара на труда, свързани с кризата.

 - В отговор на самата финансова криза Съве-
тът изготви становище, озаглавено „Банковата 
криза и финансовото регулиране“, и препоръча 
да бъдат преосмислени стратегиите на банки-
те. Те би трябвало да финансират активност-
та, като насърчават научните изследвания, 
иновациите и творческите конкурентоспособни 
дейности, които създават добавена стойност 
или заетост. Следователно банките трябва да 
преразгледат своите стратегии за използване-
то на собствените си средства и да гарантират 
ефикасен вътрешен и външен контрол.

 - Съветът препоръчва активната ангажираност 
на държавите в създаването на ново финан-
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сово регулиране, по-специално чрез промени 
в организацията на контролните органи. Това 
би могло да стане чрез засилване на ролята 
на съществуващите органи, по-специално на 
централните банки, и създаване на институ-
ция, способна да регулира пазарите, за да се 
стигне до въвеждане на световно управление, 
работещо за ново икономическо регулиране.

Литва - Тристранният съвет на Литва предвижда 
сключването на специално споразумение на 
социалните партньори за подкрепа на нацио-
налната икономика.

Люксембург - В годишното си становище относно икономиче-
ското, социалното и финансовото развитие на 
страната от 3 април 2009 г. ИСС отбеляза, че 
по време на криза следва да се отделя особе-
но внимание на социалното сближаване.

 - ИСС също така подчерта, че предприеманите 
на национално равнище мерки следва да бъ-
дат разглеждани и от европейски, междунаро-
ден контекст.

 - ИСС е съгласен с факта, че в краткосрочен 
план във фазите на забавяне на икономиката 
правителството трябва да играе ролята на ико-
номически стабилизатор. То обаче не следва 
да изпада в песимизъм, тъй като публичните 
финанси автоматично ще се влошат вслед-
ствие на усилията на правителството за спра-
вяне с кризата.

 - В средносрочен и дългосрочен план е важно 
да се приложат структурни политики на основа-
та на „Лисабонската стратегия“, насочени към 
знанията и уменията, които дават възможност 
за изграждане на диверсифицирана производ-
ствена база и международна специализация 
на дейността, благоприятна за укрепването на 
потенциала за растеж.
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 - Организациите на работодателите подновяват 
предложенията си за организиране на стажо-
ве в предприятията, предназначени за завър-
шилите образованието си младежи, за да им 
се даде възможност да придобият опит в про-
фесионална среда и чрез него да усъвършен-
стват теоретичната си подготовка.

 - Организациите на работодателите са в про-
цес на определяне на възможностите да се 
възползват от законодателството в областта 
на социалните инициативи за заетост, с цел 
търсещите работа, които са по-отдалечени от 
пазара на труда, да се подготвят за професио-
налния живот.

Унгария - Без съществено увеличение на търсенето на 
основните експортни пазари не може да се  
очаква реално възстановяване.

 - Счита се, че е от изключително значение даде-
на държава-членка на Европейския съюз да не 
опитва да разрешава своите проблеми, свър-
зани с пазара на труда, за сметка на друга дър-
жава-членка (политика „в ущърб на съседа“).

 - Европейският съюз може да допринесе за  
облекчаването на проблемите, свързани с 
пазара на труда на държавите-членки, чрез 
осигуряване на средства от европейските фон-
дове за поддържане на заетостта, както и за 
обучение и преквалификация на хората, които 
са загубили работното си място.

Малта - Малта признава необходимостта от полагане на 
по-големи усилия за промяна на нагласите по  
отношение на ученето през целия живот, както и 
за увеличаване на участието на по-възрастните 
работници.

 - Основните организации на гражданското обще-
ство следва да играят по-голяма роля за съз-
даването на взаимодействие с Корпорацията 
за заетост и обучение (Employment and Training 
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Corporation - ETC) и други важни институции за 
обучение в страната, за да се повиши ефектив-
ността на услугите в сферата на заетостта.

 - Увеличението на производителността, което би 
довело до увеличение на конкурентоспособност-
та, остава основната цел за всички сектори на 
малтийската икономика.

 - MCESD счита, че стратегията за излизане от ре-
цесията следва да се основава на координира-
ния подход в политиките на равнище ЕС и при-
знаването на националните особености.

 - Като цяло е необходимо да се подкрепят хори-
зонталните цели на Лисабонската стратегия, на-
пример в областта на научноизследователската 
дейност и иновациите, политиките на сближава-
не, опазването на околната среда и енергетиката, 
като същевременно се цели преструктуриране и 
постигане на по-екологосъобразна икономика.

 - Инвестирането в човешкия капитал и осигурява-
нето на вертикална и хоризонтална мобилност на 
работната сила са два важни стълба от полити-
ките на равнище ЕС по отношение на пазара на 
труда.

 - На национално равнище е важно да се стремим 
към промяна в нагласите и използване на под-
ценявания икономически потенциал на жените, 
като улесняваме съчетаването на семейния и 
професионалния живот и за двата пола чрез по-
добро информиране, промяна в нагласите, както 
и признаване на придобитите умения, за които 
няма официална система за издаване на дипло-
ми или свидетелства.

 - В период на икономическа криза сме длъжни да 
не забравяме за най-отчуждените от пазара на 
труда хора и да гарантираме техния достъп до 
възможности за работа, обучение и образование, 
за да могат и те да участват в процеса на социал-
но сближаване.
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 - Следва да се осигури допълнителна подкрепа за 
съществуващата рамка от възможности за обу-
чение и работа чрез по интензивни контакти меж-
ду всички заинтересовани страни: доставчици на 
услуги, безработни и заети, работодатели и поли-
тици.

Нидерландия - Броят на безработните лица трябва да се под-
държа на минимално равнище, а там, където 
безработицата не може да се избегне, следва 
да се направи всичко възможно, за да се по-
могне на тези лица да намерят отново работа 
или да се подобрят възможностите им на тру-
довия пазар чрез обучение.

 - Младите хора са най-важната група. Безработ-
ните младежи трябва да намерят работа въз-
можно най-бързо. От съществено значение е 
да се задържат квалифицираните и обучени 
работници и да се избягва безработицата как-
то от социална, така и от икономическа гледна 
точка.

 - Социалните партньори считат, че е наложител-
но да се съхрани производителната способ-
ност на холандската икономика. Временните 
мерки могат да спомогнат за предотвратяване 
на дългосрочни слабости, които са трудни за 
поправяне. Подобни мерки следва да бъдат 
насочени към съхраняване на ликвидността 
на бизнеса, иновативността и устойчивостта. В 
допълнение публичните разходи за икономика 
на знанието трябва да продължат, отчитайки 
до известна степен и ситуацията след кризата.

 - Солидарността е ключов приоритет. Всеки 
трябва да помогне за разрешаване на пробле-
ма. Трябва да избягваме ситуация, при която 
определени групи са принудени да понесат ос-
новната тежест на кризата.

 - Веднъж щом започне възстановяването на 
икономиката, различни сектори могат отново 
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да изпитат трудности при запълване на сво-
бодните работни места. Ето защо е важно за 
тези “сектори с недостиг на труд” сега да за-
почне обучение на хората за работните места, 
които ще се открият след няколко години.

 - Ползвателите на обезщетения за безработи-
ца, които са обучавани за позиции в сектори 
с недостиг на работна ръка, следва да бъдат 
освободени от задължението да кандидат-
стват за работа по време на тяхното обучение. 
Те следва да имат осигурено стажанско място 
в началото на програмата за обучение и перс-
пективата за работно място в края. За да се 
гарантира на лицата, останали без работа в 
резултат на кризата, че ще могат да подновят 
работа веднага щом това е възможно, трябва 
да изградим мобилни центрове, тясно свърза-
ни с различните сектори. 

 - Професионалната подкрепа е от съществено 
значение. Акцентът на този етап следва да 
се постави върху обучението като средство 
за разрешаване на несъответствието между 
предлагането и търсенето на трудовия пазар. 
С нарастването на броя на безработните ак-
центът следва да се измести от задължението 
за кандидатстване за работа към задължение-
то за обучение.

 - За да се повиши мобилността между работ-
ните места, социалните партньори считат, че 
плановете на компаниите за съкращения тряб-
ва да се фокусират предимно върху мерки, 
които поощряват работниците, заплашени от 
безработица, да преминат на друго работно 
място.

 - Наличните възможности на пазара на труда 
трябва да се използват по възможно най-бър-
зия и гъвкав начин. В допълнение към вре-
менната заетост и временните назначавания, 



84 годишна среща 

секторите и времените агенции следва да из-
ползват договори, в които броят на работните 
часове не е предварително определен, а зави-
си от предлагането на работа. Според социал-
ните партньори в същността си тези договори 
са временни и те се сключват, когато основна-
та цел е подписването на стандартен договор 
за заетост.

 - За да се защитят уязвимите групи на пазара на 
труда от неравномерно понасяне на ефектите 
на кризата, социалните партньори се стремят 
да подобрят позицията на гъвкавите работни-
ци.

 - Трябва в максимална степен да се възползва-
ме от всяка възможност за насочване на хора 
от едно работно място към друго. Това обаче 
не трябва да бъде за сметка на онези групи, 
които изпитват по-големи трудности при нами-
ране на работа, като дългосрочно безработни, 
младежи с увреждания, възрастни работници 
и т. н. Социалните партньори на секторно рав-
нище също ще насочат усилията си към тези 
групи. Правителството трябва да улесни тези 
усилия чрез въвеждането на схеми, включва-
щи различни стимули.

 - Настоящата ситуация изисква от нас да поста-
вим заетостта над доходите. Това означава 
изразходване на наличните средства за сигур-
ност на заетостта и обучение и след това за 
повишаване на доходите. Движенията във въз-
награжденията ще бъдат диференцирани, но 
умерени за всички категории работници. Това 
се отнася за всички в дадено предприятие, 
включително и за онези, които получават най-
високи доходи. Основната цел е да се съхрани 
покупателната способност на заетите в част-
ния и публичния сектор, както и на ползватели-
те на обезщетения за безработица.
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 - Споразумения за стимулиране на заетостта ще 
бъдат сключени в широк спектър от области, 
включително обучение, на секторно и фирмено 
равнище, а движенията на възнагражденията 
ще бъдат договорени при отчитане на равни-
щето на инфлация, като се гарантира, че няма 
да се налагат допълнителни данъчни или со-
циални плащания както на национално, така и 
на местно ниво, които намаляват покупателна-
та способност.

 - Социалните партньори осъзнават, че покачва-
нето на възнагражденията може да има огро-
мно въздействие върху пенсионните фондове 
и поради тази причина те ще вземат предвид 
положението на пенсионерите и работещите 
лица при разгръщане на наличните средства.

 - Социалните партньори ще вземат под внима-
ние всички мнения, отнасящи се до връзката 
между постоянните и променливи компоненти 
на всяко покачване на възнагражденията. Ос-
новната цел е да се посрещне търсенето на 
възнаграждения по начин, който гарантира со-
лидарност между работещите лица, ползвате-
лите на обезщетения за безработица и пенсио-
нерите. Социалните партньори считат, че този 
подход предлага приемлив метод за запазване 
на връзката между възнаграждания и обезще-
тения.

Австрия - Всяка страна трябва да намери онзи микс от 
мерки в широк диапазон, който е подходящ за 
нейните специфични условия.

 - По начало тези мерки би следвало да са насо-
чени към:

 - възстановяване на доверието на потребители-
те и инвеститорите;

 - засилване на вътрешното търсене и инвести-
циите в инфраструктура;
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 - засилване на социалния диалог и на социално-
то сближаване;

 - задържане на хората на работните им места;
 - засилване на конкурентоспособността на пред-

приятията чрез перспективни инвестиции;
 - смекчаване на въздействието от функциони-

рането на финансовата система в условия на 
криза (осигуряване на ликвидност);

 - възстановяване на доверието на потребители-
те и гражданите – особено на най-уязвимите 
групи.

Португалия - В становището си относно законопроекта за 
приемане на програмата за финансиране на 
„инициативи за инвестиции и заетост“ ИСС 
подкрепи програмата като цяло, с някои пре-
поръки, отнасящи се по-конкретно до необхо-
димостта от бързо и ефикасно изпълнение на 
тези мерки и препоръча на правителството да 
изготви метод за наблюдение и оценка, за да 
гарантира, че програмата ще постигне целите 
си и ще успее да намали безработицата.

Румъния - Румъния трябва да проучи иновативни начини 
за финансиране чрез използване на публично-
частни партньорства, намиране на начини за 
гарантиране на дългосрочните инвестиции и 
използване на пазарни инструменти с цел под-
помагане на инвестициите в бъдещето.

 - Необходими са иновативни инвестиции в об-
разование и обучение. Това изисква подход 
на партньорство: социални партньори, местни 
и регионални действащи лица, гражданско об-
щество. Трябва да работим заедно, за да га-
рантираме по-добрия достъп до висококачест-
вено образование и по-доброто реализиране 
на концепцията за ученето през целия живот.

 - ИСС и гражданското общество призовават в 
рамките на социалния диалог да бъдат взети 
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мерки за непрекъснато подобряване на бизнес 
средата, стабилността и развитието на пазара 
на труда за по-висок жизнен стандарт, дори в 
условията на икономическа и финансова кри-
за.

 - Синдикатите не са съгласни със замразяване-
то на заплатите и пенсиите през 2009 г. и при-
канват правителството да започне общ диалог, 
за да бъдат намерени заедно нови икономиче-
ски и финансови решения, които да спомогнат 
за увеличаване на минималната заплата през 
2009 г., както и за общо увеличение на трудо-
вите възнаграждения.

 - Що се отнася до работните места, профсъюз-
ните организации и организациите на рабо-
тодателите считат, че приетите антикризис-
ни мерки не гарантират по подходящ начин 
подкрепата за МСП при създаването на нови 
работни места и запазването на онези, които 
вече съществуват.

 - Организациите на работодателите и синдика-
тите поискаха подкрепата на правителството 
за гарантиране на деблокирането на кредитите 
за икономическите дейности и за значителни 
инвестиции в инфраструктурата.

 - Работодателите искат от страна на правител-
ството последователна политика и по-добро 
законодателство, което води до по-голям дос-
тъп на МСП до държавните помощи. 

 - Трябва специално да се спомене селскостопан-
ският сектор на Румъния, който предста-
влява 10% от БВП и се нуждае от значител-
на подкрепа от страна на държавата, за 
да произвежда поне онова, което е необ-
ходимо за вътрешното потребление през  
2009  г.

 - Настоящата криза налага значително увели-
чаване на процента на усвояване на европей-
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ските финансови средства, предоставяни на 
Румъния. Тези средства допринасят пряко за 
стимулиране на търсенето чрез съфинансира-
не на инвестициите и подкрепа за развитието 
на селското стопанство.

 - ИСС разглежда като недостатъчни предприе-
тите досега мерки за ускоряване усвояването 
на средствата от структурните фондове и на-
стоява изпълнителната власт да вземе спеш-
ни административни и законодателни мерки за 
гарантиране на последователността и ефек-
тивността при използването на структурните 
фондове.

 - За да се преодолее икономическата и фи-
нансова криза при най-безболезнени за граж-
даните на страната условия, както и за да се 
намали отрицателното въздействие върху па-
зара на труда, основните синдикални органи-
зации и организациите на работодателите и 
членове на ИСС изготвиха и представиха на 
правителството пакет от мерки, допълващи 
мерките, предприети от него, които в момента 
са предмет на дискусии и преговори. Тези мер-
ки са обособени в четири направления: мерки 
за съхраняване/създаване на работни места; 
мерки за стимулиране на икономиката и за 
привличане на инвестиции; мерки за подпома-
гане и развитие на МСП; мерки, осигуряващи 
финансиране на програми и проекти чрез пуб-
лично-частно партньорство.

Словения - Мерките за субсидиране на намаленото работ-
но време и на временно освободените работ-
ници не бива да важат на пазара на труда в 
дългосрочен план.

Словакия - Конкретни мерки за по-нататъшно подобрява-
не на бизнес средата, като се отдели специал-
но внимание на малките и средните предприя-
тия. 
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 - Мерките от социално естество трябва да се 
ограничат стриктно до подкрепата на икономи-
ческата активност, защото отговорна социална 
политика може да се прави само при ефектив-
на и ефикасна икономика.

 - Поддържане на адекватно равнище на заетост 
в Словакия.

 - Отговорност по отношение на политиката за 
използване на средства от фондовете на ЕС 
не се свързва само с периода на криза, а и с 
факта, че основният документ - Национална-
та стратегическа референтна рамка до 2013 г., 
определя приоритетите в период на интензи-
вен растеж на словашката икономика.

 - Това следователно изисква да се преразгле-
дат приоритетите по отношение на насто-
ящите потребности на словашкото общество 
и икономика, сред които са по-специално по-
ложителният икономически растеж и създава-
нето на адекватно равнище на заетост. Бихме 
приветствали своевременното пред приемане 
от страна на компетентните органи на ЕС на 
ефективни мерки за регулиране използването 
на средствата от еврофондовете с цел да се 
подпомогне първоначалният отскок на иконо-
мическия растеж.

 - Смятаме образованието за сектор от първо-
степенно значение и е важно да се подобри не-
говото качество и то да бъде ориентирано към 
нуждите на икономиката, на предприя тията, на 
самостоятелно заетите лица, както към либе-
ралните и техническите професии.

 - Словашкият ИСС е убеден, че настоящият пе-
риод на криза, в който се намира Словакия, 
наред с останалите страни, би трябвало да 
се използва по позитивен начин за публични 
инвестиции в инфраструктурата (магистрали, 
железопътни линии и регионални летища и 
др.), по-нататъшни инвестиции в енергетиката, 
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по-специално във възобновяемите и нетради-
ционните източници на енергия, както и да се 
развиват нови програми, основани на инова-
ционния характер на националните приложни 
изследвания, които зависят от политиката в 
областта на банковия и финансовия сектор за 
създаването на предприятия и рисков капитал.

Финландия - Реформите на системата на обезщетения при 
безработица, споменати в Приложение 1, се 
основават на препоръките на социалните парт-
ньори.

 - За отворена икономика като финландската 
е изключително важно във всички държави-
членки на ЕС да се предприемат координирани 
мерки.

 - С оглед на проблемите, възникващи за дъл-
госрочното устойчиво развитие, следва мак-
симално да се внимава дефицитът да не на-
раства вследствие на неефективни мерки за 
стимулиране.



ЕДИННИ И СОЛИДАРНИ  
В ИНТЕРЕС НА ГРАжДАНИТЕ  

НА ЕВРОПА

ИЗКАЗВАНЕ

 на председателя на Икономическия и социален съвет  
на Република България проф. д-р Лалко Дулевски  

по време на 458-та пленарна сесия  
на Европейския икономически и социален комитет

Брюксел, 17 декември 2009 г.
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Уважаеми господин президент,

Уважаеми членове на Европейския икономически и соци-
ален комитет,

През ноември 2008 г. на своята годишна среща в Малта 
президентите и главните секретари на националните икономи-
чески и социални съвети от Европейския съюз и на Европей-
ския икономически и социален комитет подкрепиха единодуш-
но кандидатурата на българския ИСС за председателстващ 
мрежата на националните съвети през 2009 г.

В резултат на предварителна съгласуваност от начало-
то на 2009 г. националните съвети започнаха разработване на 
анализи за влиянието на кризата и за предприетите от нацио-
налните правителства антикризисни мерки на пазара на труда.

На тази база на годишната среща на главните секретари 
през юни 2009 г. в Cофия те представиха и обсъдиха своите 
оценки за антикризисната политика, както и конкретни пред-
ложения за развитието на антикризисните мерки в отделните 
държави-членки.

Ключов етап в работата на мрежата на националните съ-
вети и ЕИСК бе проведената в началото на октомври 2009 г. 
в София съвместна конференция по проблемите на кризата, 
работните места и трудовия пазар с участието на над 30 пред-
ставители на ЕИСК, на националните съвети, на Европейската 
комисия, Международната организация на труда, Световната 
банка, на председателя на българския парламент, на минист-
ри. Конференцията обсъди основните позиции на национални-
те съвети, на ЕИСК, ЕК и другите институции по антикризис-
ната политика и проблемите на трудовия пазар.

Резултатите от конференцията, извършените от нацио-
налните съвети анализи и оценки, както и позициите и станови-
щата на ЕИСК станаха основата за разработването на обобщен 
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документ на тема „Активизиране на европейския трудов пазар: 
платформа на политика за антикризисни мерки”. Този документ 
бе внесен за дискусия от председателя на българския ИСС на 
годишната среща на президентите и главните секретари на на-
ционалните съвети и ЕИСК, състояла се на 27 ноември 2009 
г. в София. На срещата бе обсъдена и приета заключителна 
декларация, отразяваща общите позиции на участващите в нея 
президенти и главни секретари на националните съвети и на 
ЕИСК.

Цялата информация с оценките и анализите на национал-
ните съвети ще бъде предоставена за публикуване в CES-линк 
мрежата. Материалите и заключенията от конференцията, как-
то и документите от годишната среща на президентите и глав-
ните секретари в момента са в процес на отпечатване и ще 
бъдат предоставени във вид на брошури на всички членове на 
ЕИСК и на останалите заинтересовани институции.

По този начин в началото на следващата година всички 
основни резултати, анализи, оценки и съгласувани документи 
от работатата на мрежата на националните съвети и ЕИСК ще 
бъдат разпространени и предоставени на вниманието на всич-
ки заинтересовани граждански структури, национални и евро-
пейски институции.

Основният извод, който ние правим, е, че през 2009 г. 
бе значително засилена връзката както между националните 
съвети, така и между съветите и ЕИСК. Тук трябва специал-
но да отбележа изключителната ангажираност и подкрепа за 
развитието на това сътрудничество от страна на президента 
на ЕИСК Марио Сепи, главния секретар Уестлейк и останали-
те представители на комитета, които бяха ангажирани с този 
процес.

Този модел на сътрудничество между националните съ-
вети и ЕИСК може да се използва и в бъдещата съвместна дей-
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ност на мрежата, например за извършване на следващи съв-
местни анализи и оценки на ключови проблеми на Европа или 
на очакваното влияние на основни решения на европейските 
институции.

Активната работа на мрежата на националните съвети и 
особено постигнатите конкретни резултати и документи се пре-
върнаха в предпоставка за повишения интерес и осъзнаване 
на нейното важно значение от страна на националните и евро-
пейските институции. В тази връзка ние оценяваме писмото на 
президента на Европейската комисия г-н Барозу до президента 
на ЕИСК г-н Сепи от юни 2009 г., както и активното участие на 
представители на ЕК и на национални правителства и парла-
менти в основните мероприятия на мрежата през 2009 г. 

Динамиката на нашата съвместна дейност, сериозната 
конкретна ангажираност на националните съвети и на ЕИСК 
по проблемите на кризата и трудовия пазар създадоха пред-
поставки за възникването на един нов тип солидарност между 
всички нас в общия ни стремеж да намерим най-верните и най-
полезни решения в интерес на гражданите на Европа. Споде-
лената отговорност за общи усилия в търсенето на адекватни-
те политики в условията на кризата наложиха консенсуса като 
основа на нашата съвместна работа и постигането на съгласу-
вани документи и предложения.

Разбира се, налице са и някои национални специфики и 
подходи, които бяха защитени от президентите и главните се-
кретари на проведените годишни срещи. Същевременно уча-
стниците в мрежата на националните съвети ясно осъзнават, 
че европейският трудов пазар е изправен пред редица предиз-
викателства. Независимо, че в някои държави-членки са на-
лице признаци на преустановяване на икономическия спад и 
начало на икономическо възстановяване, спадът в заетостта в 
ЕС ще продължи, макар и с по-бавни темпове, а безработицата 
ще продължава да нараства.
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Тенденциите в производителността на труда продължа-
ват да създават загриженост и изискват много по-сериозно вни-
мание и оценка. Независимо, че кризата налага в краткосрочен 
план известен компромис между растежа на заетостта и този 
на производителността, в бъдеще тази тенденция трябва да 
бъде променена.

Ключовото значение на инвестициите в човешкия капи-
тал чрез подобряване на образованието и квалификацията на 
работната сила е подчертавано многократно в основните стра-
тегически документи на ЕС и държавите-членки на Общността. 
Успехът обаче в това отношение е сравнително скромен, а це-
лите на Лисабон в сферата на образованието няма да бъдат 
постигнати по трите сегмента: ранното отпадане от училище, 
участието в средното образование и участието на възрастни в 
обучение през целия живот.

Демографското развитие, в това число равнището на 
раждаемостта и застаряването на населението, формират все 
по-сериозни проблеми пред дългосрочната устойчивост на сис-
темите за социална защита.

Климатичните промени изискват все по-големи ресурси и 
развитие на ефективни политики и мерки за опазване на окол-
ната среда.

Пазарите на труда остават в значителна степен сегмен-
тирани и прилаганите антикризисни мерки не съдействат дос-
татъчно за намаляване на този процес. Сегментацията между 
трудовите пазари в отделните страни не е била обект на по-
сериозно внимание преди кризата, тъй като икономическият 
растеж създаваше условия за много нови работни места и по-
бързи темпове в развитието на трудовите пазари в страните 
с по-ниски трудови индикатори спрямо средноевропейските. 
Кризата промени съществено тази тенденция и може да се  
очаква в страните с по-слабо развити икономики и системи 
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за социална защита проблемите на пазара на труда да бъдат 
много по-големи и по-продължителни във времето.

За отделните държави-членки мащабите и времевите хо-
ризонти на негативните последици на пазара на труда се раз-
личават в зависимост от спецификата на националните иконо-
мики и темповете на тяхното възстановяване. Ако процесите 
на стабилизация на отделните икономики се запазят, позитив-
ните ефекти върху трудовите пазари ще се проявят с времеви 
интервал, в който цикличността в икономическото развитие се  
очаква да окаже необходимото позитивно влияние. В този 
смисъл и предвид възможните действия на други временни 
фактори, последващо негативно отражение на кризата върху 
трудовите пазари ще се наблюдава и в следващ краткосрочен 
период.

Приложените пакети от антикризисни мерки за намаля-
ване на влиянието на кризата върху трудовите пазари изис-
кваха значителен финансов ресурс от европейските фондове 
и националните бюджети. Конструктивната дискусия за успе-
хите на европейския План за икономическо възстановяване и 
на националните антикризисни програми трябва да даде отго-
вор на въпроса дали изразходените средства и предприетите 
действия са спомогнали предимно за запазване на статуквото 
на трудовите пазари или са стимулирали и качествени проме-
ни, които ще осигурят условия за по-висока производителност 
на труда и по-конкурентна икономика.

Затова ефектът от приложените мерки в период на нама-
ление на заетостта и нарастване на безработицата може да 
се оценява и от гледна точка на осигурената подкрепа за не-
обходимите структурни промени в разпределението на работ-
ната сила и нарастването на нейното качество в посока на по-
конкурентоспособни пазари на труда в следкризисния период. 
Необходим е по-ясен отговор за степента, в която прилаганите 
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разнообразни пакети от мерки за поддържане и запазване на 
заетостта подпомагат този процес.

Президентите и главните секретари на националните 
съвети и на ЕИСК ясно съзнават, че антикризисните пакети 
включват разнообразни програми и мерки, които се отразяват 
на хората по различен начин. Основен въпрос, на който следва-
щото развитие на европейската и националните антикризисни 
политики трябва да дадат своевременен и ясен отговор, е този 
за по-справедливото разпределение на тежестта на кризата 
между държавата, бизнеса и отделните групи от населението.

Подкрепата и участието на гражданското общество в под-
готовката на следващите стъпки в развитието на Лисабонската 
стратегия е от критично значение. Независимо от досегашни-
те съществени действия на националните ИСС на държавите-
членки на ЕС, на ЕИСК и на социалните партньори в подкрепа 
на Лисабонските реформи, все още приносът на обществото 
и неговото реално включване за тяхното осъществяване е не-
значителен. За съжаление досегашното изпълнение на страте-
гията е резултат главно от взаимодействието на националните 
правителства и институциите на ЕС, а участието на граждан-
ското общество е по-скоро представително. Активното включ-
ване на организациите на гражданското общество и на социал-
ните партньори в дейностите по подготовката и реализацията 
на дългосрочните Лисабонски цели и в мониторинга по тяхното 
изпълнение ще осигури необходимата обществена синергия и 
гаранция за техния успех.

Председателите и главните секретари на националните 
ИСС и на ЕИСК единодушно споделят възгледа, че кризата е 
възможност за осъществяване на необходимото преструкту-
риране и реформи на европейската икономика и на пазара на 
труда към повече конкурентоспособност, производителност и 
социални стандарти. Затова развиващата се нова солидарност 
между европейските институции, държавите-членки и граждан-
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ското общество в този период на значителни институционални 
промени в ЕС трябва да се използва за координиране на дълго-
срочните цели на Общността и разработването на прагматични 
политики и механизми за тяхното постигане.

Председателите и главните секретари на националните 
ИСС и на ЕИСК заявяват своята готовност за активно участие 
в този процес и подкрепят категорично всички усилия и дейст-
вия за развитието на нова Европа на базата на огромния ико-
номически и човешки потенциал на ЕС с цел осигуряването 
на по-добри условия за живот, работа и социална защита на 
нейните граждани. В тази връзка те отбелязват значението на 
разпоредбите от наскоро ратифицирания Лисабонски договор 
относно демокрацията на участието и задължението на всички 
институции на ЕС да участват в открит и структуриран диалог 
с гражданското общество, като подчертават специално ролята 
на националните ИСС и на ЕИСК за този диалог.

Преди няколко дни, на 10 декември, в България отбеля-
захме 6-ата годишнина от началото на дейността на българ-
ския ИСС. Създаден по модела на ЕИСК и функциониращ като 
напълно независим и равнопоставен на основните държавни 
институции партньор, българският съвет, макар и за кратко 
време, се утвърди като гражданския парламент на страната. 
83% от българските членове на ЕИСК са и членове на българ-
ския съвет и имат ключова роля за неговото успешно развитие.

Същевременно председателството на мрежата на на-
ционалните съвети през 2009 г. бе едно истинско предизви-
кателство пред българския съвет и лично за мен като негов 
председател. Защото ние приемаме единодушната подкрепа 
за нашия избор не само и не толкова като определена фор-
ма на признание, а преди всичко като знак на изключително 
голяма отговорност. Затова в края на нашия мандат, имайки 
предвид постигнатите резултати от работата на мрежата, ми-
сля, че имаме основание да отчетем един определен общ ус-
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пех от съвместните усилия и дейности на националните съвети 
и ЕИСК. Успяхме, защото коректно признавахме и зачитахме 
нашите различия, но същевременно винаги бяхме единни и 
солидарни при формулирането на общите оценки и позиции в 
интерес на гражданите на Европа.

Използвам случая от името на българския ИСС да изкажа 
най-искрена човешка благодарност на ЕИСК за неговата съ-
причастност и много съществена подкрепа за постигането на 
така желаните от всички нас резултати.

В навечерието на един от най-големите християнски праз-
ници пожелавам много здраве и щастие на вас и на вашите 
семейства и още повече сили и надежда за успеха на вашата 
благородна мисия, от която имат толкова голяма нужда всички 
граждани на Европа.
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