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На 18 февруари 2010 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие 
с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Промени и перспективи пред подсектора на текстилните услуги в Европа“. 
 
На 464-тата си пленарна сесия, проведена на 14 и 15 юли 2010 г. (заседание от 14 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 138 гласа 
„за“, 1 глас „против“ и 6 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
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1. Заключения и препоръки1 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подчертава важността на 

промишления сектор на текстилните услуги в Европа, който отбелязва обещаващо 
развитие както в икономически и технологичен план, така и поради факта, че е тясно 
свързан с производството и заетостта на местно равнище и разполага с възможност 
силно и непрекъснато да допринася за развитието на такава европейска икономика, 
която да гарантира заетост и икономическо и социално сближаване. 

 
1.2 ЕИСК отправя искане Европейската фондация за подобряване на условията на живот и 

труд да започне пилотна инициатива за изготвянето на карта, в която да се отбележат 
географското местонахождение и размерът на предприятията от сектора, условията на 
живот и труд на работещите в тях, както и значението на неформалната икономика в 
сектора. Същевременно ЕИСК отправя искане да се обсъди сериозно класификацията 
NACE на сектора, с цел да се гарантира извършването на подходящо идентифициране 
на икономическото и социалното му развитие и развитието на заетостта в него. 

 
1.3 В контекста на инициативите от стратегията „Европа 2020“, насочени към борба с 

глобалното затопляне, ЕИСК препоръчва на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията при изготвянето на новите разпоредби в областта на околната среда да се 
отчитат в необходимата степен устойчивостта и ефективността на ресурсите на 
промишления сектор на текстилните услуги и възможностите му за създаване на 
работни места и за инвестиции. 

 
1.4 Комитетът смята за необходимо провеждането на структуриран социален диалог на 

европейско и национално/регионално равнище и препоръчва финансиране със средства 
на Общността на мрежи за обмен на най-добри практики: 

 
− за развиване на квалификации и професии, както и на съответните образователни 

изисквания, които следва да бъдат определени чрез специфично действие от страна 
на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop); 

− за определяне на справедливи условия на труд, безопасност и здраве, с подкрепата 
на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа със седалище в 
Билбао; 

− за адекватно представяне на социалните партньори от този сектор в Европейския 
комитет за услугите по поддръжка. 

 

                                                      
1

  Допълнителна информация за становището, като представянията, направени в рамките на изслушванията, технически 
приложения или резултати от статистически проучвания, може да бъде намерена на уебсайта на ЕИСК: 
http://www.eesc.europa.eu/sections/ccmi/Hearingsandconferences/Textile_2010/index_en.asp. 
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1.5 Комитетът подчертава важността на коректното прилагане на общностните разпоредби 
по отношение на информацията, допитването до работниците и създаването и 
управлението на европейски работнически съвети, чрез извършване на секторни 
прогнозни проучвания на европейско равнище, характеризиращи се с широко участие и 
с подкрепата на IPTS (Институт за бъдещи технологични изследвания) в Севиля. 

 
1.6 Според Комитета прилагането на европейски социални и екологични стандарти при 

т.нар. „зелени и социални“ обществени поръчки, в съответствие с пълното и прозрачно 
прилагане на разпоредбите в тази област, е неотменно условие за доброто развитие на 
сектора, в която да се спазват техническите и социалните стандарти за качество, 
особено що се отнася до подизпълнителите и отговорностите, които засягат цялата 
сертифицирана верига на доставки. 
 

1.7 Комитетът призовава: 
 

− в годишните работни програми на Седмата рамкова програма за научни 
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности; 

− в многогодишната Програма за конкурентоспособност и иновации; 
− в структурните фондове; 

 
да се отдели подходящо място на проекти за технологични и организационни 
нововъведения в сектора, най-вече по отношение на ефективността и икономията на 
ресурсите, интегрираната логистика и проследяемостта на доставените продукти, 
включително с помощта на приложенията на „Галилео“. ЕИБ би трябвало да улесни 
инвестициите, особено тези, предназначени за МСП. 

 
1.8 Комитетът отправя искане европейските органи по стандартизация да продължат да 

полагат усилия за изготвяне, включително въз основа на мандати от Европейската 
комисия, на все по-усъвършенствани в екологично, социално и технологично 
отношение технически и нормативни стандарти, които да са приложими в цялата 
секторна верига, с цел да се гарантира качеството на продуктите, процесите и услугите, 
и които да имат положително въздействие върху условията на труд на работниците. 

 
1.9 Според Комитета би било подходящо структурните фондове да се използват на 

регионално равнище за укрепване новаторския характер на мрежите от европейски 
клъстери в този сектор и за създаване на двустранни органи в съответствие със 
съществуващия в различни държави-членки положителен опит, по-специално за целите 
на образованието и обучението, включително в езиковата сфера. 

 
1.10 Комитетът смята за важни разпространението и обмена на добри практики, например 

създаването на двустранни органи, каквито вече съществуват в различни държави и са 
показали добри резултати по отношение на развитието на човешките ресурси от 
сектора. 
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1.11 ЕИСК подчертава важността на провеждането на европейска кампания, посветена на 

безопасността на работното място, на прозрачността на промишления сектор на 
текстилните услуги по отношение на икономиката, социалната сфера и околната среда 
и на условията и перспективите за работа в сектора, при пълно прилагане на Хартата за 
основните права и по-специално - на профсъюзните права и правата на колективно 
договаряне. 

 
1.12 Комитетът препоръчва Европейският парламент, Съветът и Комисията да изготвят 

стратегическа рамка за промишления сектор на текстилните услуги, използвайки 
пълната съвместимост на неговото икономическо и производствено развитие и 
развитието на заетостта в него с целите за устойчиво развитие, предвидени в целите 
„20/20/20“ за 2020 г. 

 
2. Въведение 
 
2.1 Промишленият сектор на текстилните услуги включва широка и разнообразна гама от 

предприятия, организирани по промишлен начин, които извършват дейност в областта 
на: 

 
− индустриалните перални и химическото чистене, както и отдаването под наем на 

текстилни продукти на предприятия в сферата на производството и услугите, а 
също и на граждани; 

− отдаването под наем, преправянето и поддръжката на работни костюми и облекло, 
униформи и защитно облекло; 

− изпирането, отдаването под наем, преправянето и заключителната обработка на 
бельо за хотели, ресторанти и кафенета; 

− изпирането, отдаването под наем, стерилизирането, преправянето и 
заключителната обработка на облекло и бельо за здравни работници, 
парамедицински персонал и пациенти на болници, домове за възрастни и 
общности; 

− отдаването под наем, стерилизацията на хирургически инструменти и тъкани и 
приготвянето/доставката на комплекти стерилни медицински изделия; 

− доставката, отдаването под наем и преправянето на „интелигентни“ текстилни 
изделия с вградени и удобни за използване функции, осигуряващи висок комфорт; 

− индустриалната заключителна обработка, филтрите, абсорбентите на прах и 
свързаните с тях текстилни услуги, предназначени за производствени инсталации и 
стерилни работни камери; 

− хигиенно-санитарните текстилни услуги и услугите, допълващи/алтернативни на 
текстилни изделия; 

− заключителната обработка и специфичните услуги, свързани с модната индустрия. 
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2.2 Индустриалните перални са от основно значение за извършването на множество 
дейности, свързани с ресторантьорството и туризма, като ресторанти, хотели, 
общности, круизни кораби и др., а също и за доставката на високотехнологични 
защитни тъкани в широк спектър от производствени и търговски сектори. Тези 
дейности продължават да се извършват предимно на местно равнище и рискът от 
преместване извън ЕС е малък. 

 
2.3 Услугите, предоставяни от пералните, са важни също така и за текстилната 

промишленост, тъй като изделията на производителите на облекло трябва да преминат 
през фаза на изпитания и изпиране преди да бъдат пуснати на пазара. Предвид обема на 
работата и абсолютната необходимост от перфектно изпиране, услугите, които 
пералните предоставят на текстилната промишленост, се нуждаят от оператори, 
разполагащи с авангардни машини и професионално обучен персонал, поставен в 
подходящи условия на труд. 

 
2.4 Услугите, които индустриалните перални предоставят на хотелите, се състоят в 

полагане на грижи и изпиране на всички видове бельо, нуждаещо се от непрекъснат 
цикъл на поддръжка и почистване. За да бъде в състояние да следва бързия ритъм на 
редуването, избягвайки отлагане и закъснения, предприятието, предоставящо перални 
услуги, трябва да разполага с ефикасна организация на труда и квалифициран 
персонал. 

 
2.5 Към пералните услуги бяха добавени и услугите за отдаване под наем на все по-

усъвършенствани изделия, които трябва да отговарят на най-съвременните технически 
и функционални изисквания и на все по-взискателни екологични и технически 
нормативни предписания, особено що се отнася до защитните средства и авангардните 
военни доставки. 

 
2.6 През последните години промишленият сектор на текстилните услуги в своята цялост 

разви значителни системи за технологични иновации – „B to B” и “B to C“2, както по 
отношение на качеството и техническите и екологични стандарти на традиционните 
услуги, предоставяни на хотелите и болниците, в това число и хигиенно-санитарните 
услуги, така и по отношение на доставката на високотехнологичен „интелигентен“ 
защитен текстил3. 

 
2.7 Секторът на традиционните услуги работи в голям мащаб с оборот от близо 

9 милиарда евро (2007 г.), характеризира се с географска концентрация и в него 
доминираща роля играят няколко мултинационални компании4, а останалата част от 
пазарa е силно фрагментирана и се състои от множество малки предприятия, работещи 

                                                      
2 

 Вж. „Развитие на сектора на бизнес услугите в Европа“ (проучвателно становище) – ОВ C 27, 3.2.2009 г., стр. 26-33. 
3 

 Вж. Europa Innova – Innovation Watch. Sectorial Innovation Foresight: Textile and Clothing – междинен доклад от юни  
2009  г., стр. 3-4, 9-10. 

4
 Elis, Rentokil, Johnson Service, Davis, Alsco, HTS и др. 
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главно на местно равнище. Пазарът отбелязва силен растеж както по отношение на 
оборота (близо 10 милиарда евро на година), така и на заетите в него (над 200 хиляди). 

 
2.8 Секторът на защитните облекла с високотехнологични характеристики се развива бързо 

и е свързан с новото поколение „интелигентен“ текстил, основаващо се на: 
интелигентни материали, авангардни производствени процеси, вградени и удобни за 
използване функции, осигуряващи висок комфорт, предотвратяване и управление на 
личния риск. Настоящият размер на пазара за лични предпазни средства (ЛПС), който е 
част от най-обещаващите водещи пазари в ЕС5, се оценява на 9,5-10 милиарда евро, с 
около 200 000 работници, пряко или непряко заети в производството или услугите, 
свързани с ЛПС. 

 
2.9 Търсенето на тези продукти и услуги на пазара зависи от едно по-строго регулиране по 

отношение на нормите за лична безопасност на работното място, по-високите 
изисквания и показатели за безопасност, насочени към целия персонал, по-доброто 
управление на личния риск, разпространението на култура на надеждност и желанието 
за предотвратяване на потенциални рекламации. 

 
2.10 От особено значение е вниманието, което се обръща в този сектор на екологичното 

въздействие на текстилната обработка и услуги. Текстилните услуги бяха обект на 
различни оценки на екологичното въздействие под формата на оценка на жизнения им 
цикъл6. 

 
3. Цел на настоящото становище по собствена инициатива 
 
3.1 Настоящото становище има за цел да разгледа условията, необходими за развитие на 

промишления сектор на текстилните услуги, който: 
 

− да зачита условията за живот и труд на човешките ресурси, особено по отношение 
на здравето и безопасността; 

− да се основава на секторен структуриран диалог между социалните партньори на 
различни равнища; 

− да е съчетан с повишаващи се квалификации и професионализъм на персонала и 
перспективи за заетост, основани на засилени действия за обучение и образование; 

− да опазва в по-голяма степен околната среда, енергийните и водните ресурси през 
целия жизнен цикъл на изделието, както и при рециклирането му; 

− да инвестира в технологичните, логистичните и организационните нововъведения в 
отворена среда, предотвратявайки злоупотребата с господстващо положение и 
осигурявайки благоприятна среда за създаването и развитието на малките и 
средните предприятия; 

                                                      
5 

 Вж. Lead Market Initiative for Europe/Mid term progress report („Европейска инициатива за водещи пазари – средносрочен 
доклад за напредъка“), SEC (2009) 1198 окончателен от 9.9.2009 г. 

6 
 Вж. Приложение 1, http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.textile-services-sub-sector-in-europe. 
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− да насърчава конкуренцията, основана на качеството и на изготвянето и 
прилагането на авангардни технически и нормативни стандарти; 

− да гарантира прозрачност на обществените поръчки при пълно спазване на 
екологичните изисквания и социалните клаузи, особено във веригата 
подизпълнители; 

− да подобрява своето видимо присъствие и прозрачност, така че да се подобри 
реномето му. 

 
3.2 На 11 май 2010 г. в Брюксел ЕИСК проведе публично изслушване на тази тема, в което 

участваха национални и европейски представители на профсъюзите и на предприятията 
от сектора, представители на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа 
със седалище в Билбао и на Европейската комисия (ГД „Предприятия и 
промишленост“), на двустранните органи, работещи по различни национални 
инициативи, както и на отделни представителни предприятия за производство и услуги. 

 

4. Общи бележки 
 

4.1 ЕИСК смята, че преди изготвянето на стратегия и план за действие в този сектор е 
необходимо на европейско равнище да се подеме пилотен проект, насочен към 
изготвянето на карта и разглеждането на твърде различните един от друг елементи на 
европейския промишлен сектор на текстилните услуги, да се отбележат географското 
им разпределение и техният размер на територията на 27-те държави-членки на ЕС, 
като се имат предвид големите различия по отношение на половете и наличието на 
нерегламентиран неформален сектор. 

 

4.2 ЕИСК е на мнение, че е целесъобразно секторът да се дефинира по-добре, което да 
позволи по-ясното му идентифициране в системата NACE на Eвростат и следователно 
по-доброто проследяване на неговото икономическо развитие, на инвестициите, 
иновациите, заетостта и професионалните квалификации. 

 

4.3 Промишленият сектор на текстилните услуги е особено динамичен и се развива бързо, 
а потенциалът му за развитие е тясно свързан с подобряването на социално-културния 
контекст и на техническия и икономически капацитет на предприятията. 

 

4.4 Комитетът смята за важно европейските органи по стандартизация да изготвят, 
включително въз основа на мандати от Европейската комисия, все по-усъвършенствани 
в екологично, социално и технологично отношение технически и нормативни 
стандарти, които да са приложими в цялата секторна верига, с цел да се гарантира 
качеството на продуктите, процесите и услугите, както и на условията, в които е 
поставен персоналът, и да може да се устои на натиска на конкуренцията в световен 
план. 

 
4.5 Развитието на сектора трябва да бъде благоприятствано от структуриран диалог на 

европейско, национално и регионално равнище, подчертаващ справедливите условия 
на труд, които да съставляват обща основа за сектора в Европа, в съответствие с 
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прилагането на общностните директиви в областта на равенството между половете, 
относно организацията на работното време, информацията и допитването до 
работниците. ЕИСК смята, че секторът трябва да съчетава по-добре и по-балансирано 
принципите на удовлетворение на потребителите и мотивация на служителите, както в 
някои авангардни производствени сектори. 

 
4.6 ЕИСК счита, че от особена важност за развитието на сектора е пълното прилагане на 

Хартата за основните права и по-специално на профсъюзните права и правата на 
колективно договаряне във всички елементи от веригата за производство и услуги в 
този сектор на територията на ЕС. 

 
4.7 Комитетът счита, че обменът на най-добри практики между предприятията от 

държавите-членки е европейски път, който следва да се измине чрез финансиране на 
европейски транснационални проекти в тази област. 

 
4.8 Опазването на околната среда трябва да представлява приоритет за този промишлен 

сектор, създавайки благоприятни условия за разпространението на СОУОСО и 
екомаркировките, както и за прилагането на стандартите ISO 14000. 

 
4.8.1 Данните за сектора от 2006 г. представляват отлична основа за размисъл и анализ с цел 

изучаване на развитието на различните сектори7, но би трябвало да се актуализират 
периодично поне на всеки две години и да са предмет на проучване на екологичното 
въздействие, което да бъде представено на Европейския парламент и на Комитета. 

 
4.8.2 Необходимо е в пълна степен да се оценят усилията, които секторът с помощта на 

социалните партньори полага за разпространението на сертифицирането по ЕN 14065 с 
цел борба с нелоялната конкуренция чрез регулиране на пазара и разпространение 
посредством стимули, включително данъчни, на най-добрите практики със знаци за 
качество. 

 

4.8.3 Необходимо е при избора на облекла, за които да се приложат решения за пълно 
обслужване, да се отчитат функционалността и постоянният характер на тези 
характеристики през целия жизнен цикъл на текстилното изделие. 

 

4.8.4 Според ЕИСК е важно секторът да играе активна роля за употребата на химически 
разтворители и вещества в съответствие с нормите на общностното законодателство от 
регламента REACH, както и за прилагането на европейските разпоредби по отношение 
на водите. 

 
4.9 Комитетът призовава в годишните работни програми на Седмата рамкова програма за 

научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, в 
многогодишната Програма за конкурентоспособност и иновации и в мерките по 

                                                      
7 

 Вж. бележка под линия № 5. 
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структурните фондове да се отдели подходящо място на проекти за технологични и 
организационни нововъведения в сектора по отношение на интегрираната логистика и 
проследяемостта на доставените продукти, включително с помощта на логистичните 
приложения на „Галилео“. ЕИБ би трябвало да улесни инвестициите, особено тези, 
предназначени за МСП. 

 
4.10 При обществените поръчки е необходимо да се гарантира пълно и прозрачно прилагане 

на съответните разпоредби като неотменно условие за „зелено и социално“ развитие в 
сектора, особено що се отнася до подизпълнителите и отговорностите, които засягат 
цялата верига на доставки. 

 
4.11 Необходимо е да се гарантира отворена среда за технологичните, логистични и 

организационни нововъведения, предотвратявайки злоупотребата с господстващо 
положение и осигурявайки благоприятна среда за създаването и развитието на малките 
и средните предприятия. 

 
4.12 Необходимо е да се осигурят повишаване на квалификациите и професионализма на 

персонала, както и перспективи за заетост, основани на засилени действия за обучение 
и образование, чрез извършване, с подкрепата на Института за бъдещи технологични 
изследвания (IPTS) в Севиля, на прогнозни проучвания в сектора, характеризиращи се с 
широко участие, и чрез използване на структурните фондове за създаване на 
двустранни консултативни органи за образование, професионална квалификация и 
обучение на персонала, включително и в езиковата сфера. 

 
4.13 Безопасността и здравето на работното място трябва да бъдат един от приоритетите на 

качественото развитие на сектора – социалните партньори от този сектор на европейско 
равнище трябва да водят структуриран диалог и да намерят адекватно представяне в 
Европейския комитет за безопасност на поддръжката. 

 
4.14 Комитетът отправя искане Европейската комисия да представи възможно най-скоро 

съобщение относно евентуална европейска стратегия в областта на икономиката и 
заетостта за развитие на сектора на текстилните услуги, насочена към изготвяне на 
план за действие на ЕС в тази сфера, свързан с европейската инициатива за водещи 
пазари, в която текстилните услуги се разглеждат като успешни и перспективни в 
стратегическо отношение. 

 
____________ 


