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На 18 март 2013 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Установяване 
на европейски план за действие в областта на търговията“ 
COM(2013) 36 final. 

 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
27 юни 2013 г. 
 
На 491-вата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 юли 2013 г. (заседание от 10 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 174 гласа 
„за“, 1 глас „против“ и 3 гласа „въздържал се“. 

 
* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) подкрепя цялостния подход на 

Плана за действие и вече изрази мнението си относно много от 11-те предложени 
действия, които обаче, за да бъдат приложени, се нуждаят от различно време и 
подкрепа, включително от икономическо естество. 

 
1.2 ЕИСК счита, че има риск някои от тези действия да останат неизпълнени или да не 

бъдат напълно осъществени, поради това, че не е взето предвид въздействието, което 
икономическата криза оказва върху сектора, особено в държавите, които са най-
засегнати от мерките за строга бюджетна дисциплина. 

 
1.3 При прилагането на Плана, Комитетът препоръчва да се вземе под внимание и да се 

насърчи многообразието, което често се проявява под формата на МСП и 
микропредприятия. 

 
1.4 ЕИСК приветства предложението за създаване на постоянна група за 

конкурентоспособността на търговията и се надява, че европейските социални 
партньори, представителите на организациите на потребителите и на МСП могат да се 
присъединят към нея. 
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1.5 ЕИСК препоръчва подходящата и достоверна информация не само да се направи 
достъпна, но и да бъде наистина разбираема за потребителя, представена в сбита и 
лесна за възприемане форма (не техническа или юридическа). 

 
1.6 Препоръчително е държавите членки да бъдат насърчени да определят формите на 

търговия на дребно, които могат да бъдат включени в общите интереси (социални и 
културни), посочени в Директивата за услугите. 

 
1.7 Комитетът призовава предприятията да бъдат стимулирани да интегрират онлайн и 

офлайн търговията, което днес в много случаи все още е само алтернатива, също и с 
оглед на преодоляването на проблемите, свързани с работното време и дните, в които 
магазините ще бъдат отворени или затворени. 

 
1.8 Прекомерната концентрация на търговската дистрибуция поставя редица проблеми, 

включително и обективна трудност да се реализира истинска конкуренция. 
 
1.9 ЕИСК предлага да се потърси решение на европейско равнище на проблема със 

злоупотребите с трансферно ценообразуване (transfer pricing), при което цените се 
формират в рамките на една корпоративна група въз основа на параметри за оценка, 
зависещи от данъчните изисквания на въпросната група, а не от обичайните условия, 
които преобладават на пазара, както беше предложено в предходно становище на 
Комитета1. 

 
1.10 ЕИСК препоръчва да се работи за устойчивостта на търговията и за намаляване на 

разхищенията, включително чрез подпомагане на разпространението на системата за 
насипна продажба, която намалява замърсяващите опаковки. 

 
1.11 Комисията следва да продължи да осъществява активно нововъведенията и промените 

с всички инструменти, с които разполага, тъй като конкуренцията представлява 
условие за промяна, а не катализатор. 

 
1.12 За ЕИСК е изключително важно съответствието между търсените експертни познания и 

уменията на работниците и служителите, и счита, че участието на предприятията не 
може да се ограничава само до съдържанието на обучението, а трябва да се изразява и 
чрез целенасочени инвестиции. 

 

                                                      
1

  Становище на ЕИСК относно „Данъчните и финансовите убежища – заплаха за вътрешния пазар на ЕС“, параграфи 3.25 
и 3.26, ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 7. 
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1.13 Въз основа на опита на Европейския съвет по уменията в областта на търговията ЕИСК 
призовава държавите членки да създадат двустранни органи на социалните партньори  
за развитие на професионалното обучение (съответствие между уменията, програми за 
обучение, финансиране, определяне на нуждите от обучение, провеждане на обучение 
и получаване на обратна информация за него). 

 
1.14 Комитетът подкрепя инициативата на Комисията да се започне диалог с всички 

заинтересовани страни, за да се определят на равнището на ЕС ефективни мерки за 
борба със сивата икономика и недекларирания труд. Призовава за силна политическа 
воля от страна на държавите членки, която Комисията би могла да координира 
посредством засилено партньорство. 

 
2. Създаване на вътрешен пазар на търговската дистрибуция 
 
2.1 За създаването на вътрешен пазар на търговската дистрибуция в рамките на стратегията 

„Европа 2020“, в плана за действие се предлага пътна карта с 5 приоритета и 
11 действия, които трябва да бъдат изпълнени до 2014 г. Комисията ще гарантира 
наблюдението им и през 2015 г. ще представи доклад за постигнатия напредък. 

 
2.2 В ЕС търговската дистрибуция играе важна роля за стимулиране на растежа, за 

създаване на работни места и на новаторски и по-устойчиви модели на потребление. 
Секторът представлява 11 % от БВП и близо 15 % от общия брой на заетите лица, което 
се равнява на около 36 милиона души и 6 милиона предприятия, които представляват 
29 % от всички предприятия в ЕС, с много висок дял на МСП и на микропредприятия. 

 
2.3 Планът за действие показва как търговската дистрибуция все повече се интегрира с 

други отрасли на икономиката, както и че разликата между тях става все по-
незабележима. Отбелязва, че съществуват пречки, които възпрепятстват създаването на 
ефективен, конкурентен и интегриран вътрешен пазар за търговска дистрибуция. 
Следователно трябва да се подобри конкурентоспособността и производителността на 
сектора и да се повишат икономическите, социалните и екологичните резултати, като 
се вземат предвид разнообразието като цяло, положението на МСП и по-специално 
това на микропредприятията. 

 
2.4 Комитетът отбелязва, че независимо от процеса на модернизация в сектора през 

последните 20 години, много търговски МСП фалират, не само поради причини, 
свързани с по-голямата ценова конкуренция и намаляването на маржовете за печалба, 
но и заради икономическата криза, която доведе до значително свиване на 
потреблението и по-ниска склонност за покупки. 
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2.5 Финансовата криза, покачването на цените на суровините, застаряването на 
населението, необходимостта от по-голяма устойчивост и технологични иновации 
(например електронни плащания, „self scanning“) променят основно процесите и бизнес 
моделите както на големите търговски вериги, така и на МСП. 

 
2.6 ЕИСК приветства предложението за създаване на постоянна група за 

конкурентоспособността на търговията на дребно (държавите членки, заинтересованите 
страни, малките и средни предприятия) с цел поставяне на проблемите в този отрасъл в 
центъра на европейския политически дебат, идентифициране на възможностите за 
развитие, наблюдение постигнатия напредък и предоставяне на препоръки. Комитетът 
призовава европейските социални партньори в сектора (UNI Europa commerce и 
EuroCommerce), които от края на 80-те години са започнали конструктивен социален 
диалог, да се включат в тази група, така както и представителите на гражданското 
общество, и по-специално на организациите на потребителите и на малките и средни 
предприятия. 

 
2.7 ЕИСК препоръчва на Комисията и държавите членки да стимулират и насърчават 

всички справедливи и балансирани форми на сътрудничество и търговски сдружаване 
между независимите търговски дейности и големите компании за дистрибуция, 
въз основа на договори с ясни и балансирани гаранции. 

 
3. По-големи права за потребителите (действия 1 и 2) 
 
3.1 Правата са наистина права, когато се знаят и упражняват. Информацията не е равна на 

познанието, което е първото право на потребителите, така че да могат да ориентират 
свободно потреблението към постигане на индивидуално и колективно благосъстояние 
и удобство. Днес много от решенията за правене на покупки са съпроводени от 
обективно голямо количество налична информация. 

 
3.2 Понастоящем един от най-големите проблеми в сектора представлява маркетингът на 

големите търговски вериги, който се фокусира почти изцяло върху продажната цена за 
потребителите, а пренебрегва съотношението между качество и цена. В много държави 
членки резултатът е намаляване на качеството на храната, което се дължи и на замяната 
на естествени съставки със заместители. Това явление намалява избора на 
потребителите, които често са склонни да плащат повече за качествен продукт, но не 
могат да го намерят в гамата от предлаганите продукти. 

 
3.3 Познаването на характеристиките на продуктите позволява при покупките си 

гражданите да извършват информиран избор, насочвайки предлагането към качество, 
диверсификация и обслужване. Наличието на информация, обаче, не означава, 
че гражданите познават по-добре продуктите. Всъщност, в много случаи става точно 
обратното: изправени пред прекалено много информация, потребителите често решават 
да не я четат поради липсата на време и твърде техническия и труден за разбиране език. 
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3.4 Освен разработването на насоки за добри практики и кодекси на поведение 

(действие 1)2, Комисията би трябвало да предвиди ефективни и обвързващи 
инструменти, които да улеснят производителите и дистрибуторите в уведомяването на 
потребителите относно всички характеристики на техните продукти, услуги и цени, 
които са от съществено значение за други социални, екологични, териториални и 
икономически цели. В допълнение, цялата необходима информация следва да бъде 
предоставена в кратки и лесно разбираеми съобщения. По този начин потребителите 
могат свободно да решат на коя от тези характеристики да дадат приоритет, без да се 
основават единствено на маркетингови показатели. 

 
3.5 Системата за предлагане произвежда много знания, които са полезни за потребителя в 

момента на избора, но е фокусирана най-вече върху аспекти, свързани с покупката и 
първоначалното използване на продукта, като се акцентира върху началното 
удовлетворение и се пренебрегва по-нататъшния живот на продукта (възможност за 
рециклиране на опаковката, продължителност на ефективността, достъпност на сервизи 
и резервни части, продажна стойност към момента на неговото препродаване като 
продукт втора употреба и услуги след продажбата). 

 
3.6 Освен предлагането на европейски методики за оценяване и оповестяване на общото 

въздействие на продукти и организации върху околната среда (действие 2)3, би било 
целесъобразно Комисията да поеме задачата за попълване на знанията, с които 
потребителите изграждат своите решения за покупка4. Следователно прилагането на 
действието следва да предостави ясни насоки относно: 

 
− възможност за рециклиране на продуктите и техните опаковки; 
− количеството опаковка, необходимо за основните функции на опаковането 

(преносимост, полезна информация, съхраняване и поддържане на хигиена, срок на 
годност в периода на използване), спрямо това, което се счита за допълнително; 

− степен на съвместимост на веригата на производство и дистрибуция с правилата за 
производство и опазване на околната среда и зачитане на правата на работниците; 

− възможност за достъп до следпродажбено обслужване. 
 
3.7 По тази причина ЕИСК предлага това действие да се изпълни по ефективен и 

реалистичен начин, за по-голяма защита както на потребителите, така и на 
предприятията, и най-вече на МСП, за да съумеят да го приложат в практиката. 

 

                                                      
2

  Докладът „Инструменти за сравнение“ (“Comparison Tools”) бе представен на европейската среща на високо равнище на 
потребителите от 18 март 2013 г. 

3
  „Единен пазар за зелени продукти“, приет от Комисията на 9 април 2013 г. 

4 
 Примери за информация, която се е превърнала в познание: произход на месото и веригата за доставка; териториалното 

покритие на сигнала при мобилните телефони; верига от 0 км в хранително-вкусовия сектор. 
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4. Подобрен достъп до по-устойчиви и конкурентоспособни услуги на дребно 
(действия 3, 4 и 5) 

 
4.1 Директивата за услугите, като забранява изпълнението на определени условия, 

освобождава от забраната онези „планови изисквания, които нямат икономическа цел, 
а са продиктувани от императивни съображения от обществен интерес“ и, освен 
това, „не засяга свободата на държавите членки да определят, в съответствие с 
правото на Общността, това, което те считат за услуги от общ икономически 
интерес“. Сред „императивните съображения от обществен интерес“ директивата 
изрично посочва „опазването на националното историческо и художествено 
наследство и целите на социалната и културната политика“. 

 
4.2 Съществуват форми на търговия на дребно, които са характерен израз на културата и 

начина на живот на даден район. Тези форми — и единствено те — трябва да могат да 
се конкурират в една система от сходни дейности, която се стреми към непрекъснато 
подобряване на качеството и ефективността в полза на потребителите. Излагането на 
тези предприятия на риск от „прегазване“ от страна на големите организации, 
в краткосрочен план може да представлява реализиране на принципите на свободния 
пазар, но ще разруши културното наследство и начин на живот, което трудно би могло 
да бъде възстановено, а това ще отслаби общността и района, включително и в 
икономически аспект. 

 
4.3 Конкуренцията е довела търговията на дребно до подобряване на качеството на 

услугите и ефективност на производството. От съществено значение е Комисията да 
разграничи здравословната конкуренция между сходни дейности, която води до 
непрекъснат стремеж към подобряване на качеството и ефективността в полза на 
потребителите, и останалите форми на икономически и търговски конфликт между 
предприятия. 

 
4.4 Поради това е важно в даден район да съществува лоялна конкуренция между 

предприятията в определен сектор, независимо от тяхната големина, и не в интерес на 
поглъщането, а на способността да бъдат стимул едно за друго в един положителен 
цикъл. Това означава по-добро обслужване, по-голям асортимент, по-удобни 
структури, по-добри цени и идентичност на местната общност. 

 
4.5 Когато благодарение на икономическата си сила голямата верига започне да измества 

традиционните магазини, трябва да признаем, че това нанася щети, тъй като разрушава 
културното наследство и начин на живот, както и местната, териториалната, 
икономическата и социалната структура, която е характерна за територията и 
общността и чиято стойност, следователно, надхвърля обикновените предимства за 
потребителите по отношение на асортимент и цени. 
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4.6 По отношение на действия 3 и 4, в съответствие с Директивата за услугите, Комисията 
трябва да насърчава държавите членки да преценят дали и чрез какви форми на 
търговия на дребно могат да се постигнат целите на социалната и културна политика. 
Следователно тя трябва да насърчава включването на традиционната, местна и 
независима търговия на дребно в общите интереси, когато тя се проявява във форми, 
които са израз на района и изразяват неговите специфики. Необходимо е обаче да се 
избегне частни интереси, свързани с територията, да бъдат представяни като общи 
интереси на общността, като например околната среда и градоустройството. За тази цел 
Комисията трябва да посочи много ясно кои са приемливите общи интереси за даден 
район, дори и като изиска от всеки един регион/район да определи сам списък с три 
приоритетни интереса, които трябва да бъдат разглеждани при оценката на нови 
търговски комплекси. 

 
4.7 Онлайн търговията на дребно не може да замени физическата търговия, но двата модела 

трябва да намерят форми на интеграция, особено поради факта, че търговията на дребно 
осъществява важна социална функция, която не се изразява само в доставката на стоки и 
услуги на по-ниска цена. 

 
4.8 ЕИСК призовава Комисията да стимулира, съвместно с държавите членки и в 

сътрудничество с организациите на МСП, обучението на МСП, насочено към 
интегрирането на различни форми на продажба, които допълват традиционните. 

 
4.9 Потенциалът за развитие на електронната търговия е непредвидим, тъй като зависи от 

това как ще бъде регулиран от страна на пазарите и институциите. Комисията би 
трябвало да инициира и да улесни всяко действие, което има за цел да се възползва от 
non-sale услугите, т.е. тези, които не са пряко свързани с конкретна покупка, и са 
предоставени от търговията на дребно офлайн. 

 
4.10 Днес магазините предоставят набор от безплатни услуги за потребителите 

(например витрина – window shopping), цената на които се заплаща от маржа от 
продажбата. По този причина производителите често възпрепятстват покупките 
онлайн, налагайки на потребителите да пазаруват офлайн. Все повече потребители, 
обаче, са склонни да следват процес на смесена покупка – онлайн (за сравняване на 
продукти и цени) и офлайн (за да докоснат продукта с ръка, да го опитат). 
ЕИСК препоръчва да се преодолее това съревнование онлайн/офлайн, като се създадат 
благоприятни условия за интегрирането и насърчаването на услугите, предлагани от 
традиционния магазин, тъй като физическото пазаруване поражда реални физически и 
социални отношения, които не могат да бъдат преобразувани в цифрови връзки. 
Необходимо е интегриране, а не заместване. 
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4.11 ЕИСК отбелязва, че в отделните държави членки съществуват различни 
законодателства по отношение на работното време и дните, в които магазините са 
отворени и на работата в неделя и през нощта. Освен това тези законодателства са и 
обект на сравняване в рамките на много държави, във връзка с конкуренцията между 
независимите субекти, МСП и микропредприятията и отражението върху персонала. 
ЕИСК призовава Комисията да продължи да работи за преодоляването на това 
препятствие пред доизграждането на единния пазар и европейския социален модел, 
включително и чрез интегрирането на търговията онлайн и офлайн. 

 
5. По-почтени търговски отношения по веригата за доставка на дребно (действие 5)5 
 
5.1 ЕИСК счита, че отрасълът на търговията на дребно е един от най-концентрираните. 

Във всяка държава членка 3/5 от пазара се контролира от предприятия, които често са с 
международен обхват. Това създава голям проблем от гледна точка на конкуренцията, 
тъй като секторът е станал прекалено мощен в сравнение с този на доставчиците, които са 
много по-многобройни. 

 
6. Разработване на по-устойчива верига за доставки на дребно (действия 6 и 7) 
 
6.1 ЕИСК подкрепя действие 6, чиято цел е да подпомогне търговците на дребно да 

приемат мерки за намаляване на разхищението на храна6 и приветства решението за 
приемане на съобщение относно храната, съобразено с принципите на устойчивото 
развитие през 2013 г. 

 
6.2 ДЕИСК подкрепя действие 7 на Комисията, насочено „да направи веригите за 

доставки по-екосъобразни и устойчиви“ посредством всяка практика за намаляване на 
използваната енергия и получаване на замърсяващи материали. Във връзка с тях – 
една от практиките, които ЕИСК препоръчва да бъде насърчавана е търговския модел 
за доставка на стоки за широко потребление за насипна продажба като алтернатива на 
опакованите продукти. За конкретното прилагане на това действие, 
целящо намаляването на опаковки за изхвърляне като отпадъци, ЕИСК призовава 
Комисията да се консултира с всички заинтересовани страни. 

 
6.3 Тази практика понастоящем се използва в ограничен контекст и за изключително малко 

продукти, но съществува широко поле за разширяване на нейния обхват: 
 

− Намаляване на опаковките. Чрез получаването на продукта от автомат, 
потребителите ще бъдат подтикнати да не закупуват нова опаковка, а да използват 
отново онази, която вече притежават. 

                                                      
5

  Становище та ЕИСК относно „Нелоялни търговски практики / верига на доставки“ (все още непубликувано в ОВ). 
6

  Становище та ЕИСК относно „Предотвратяване и намаляване на разхищението на храни“, докладчик: г-н Сомвил. 
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− Хигиенна безопасност. Автоматът предоставя по-ефективна защита на продукта, 
тъй като не го излага на манипулация от страна на лицата, които го докосват, без да 
го купуват. 

− Намаляване на разхищението. Закупуването на насипни продукти позволява също 
така дозирането на количествата, като се избягва закупуването на продукти в 
размери, които не съответстват на личните нужди — основна причина за 
разхищение. 

− Повече информация за марките. Автоматът за насипни продукти е инструмент, 
чийто размер обикновено е по-голям от този на единичната опаковка, и чиято 
повърхност може да се използва за предаване на повече информация, отколкото 
чрез малкия етикет. 

 
6.4 Този модел в момента се използва в малко случаи, като например продажбата на 

прясно мляко, докато автомобилните горива представляват продукт, който вече 
използва в изключително голям мащаб принципа за насипна продажба. Самият продукт 
не е екологичен в строгия смисъл на думата, но неговото разпространение не 
произвежда дори един грам пластмаса, нито пък се разхищават количества. 

 
6.5 Моделът предполага промяна в структурата на магазините, които трябва да се снабдят 

със системи за захранване от склада до рафтовете или поне със системи за зареждане на 
автоматите. Във всички случаи, рафтът вече няма да представлява недиференцирано и 
инертно средство. 

 
6.6 За да има реален шанс за разпространение, тази промяна в модела трябва да бъде 

възприета от големите дистрибутори, които разпространяват съществена част от 
потребителските продукти, и които биха разполагали с уменията и ресурсите, 
необходими за започването на този процес на коренна промяна. В този контекст на 
МСП също следва да бъде отредена ключова роля. 

 
6.7 Комисията би могла да спомогне за стартирането на тази промяна, като изложи 

нейните социални и екологични преимущества и използва всички инструменти, с които 
разполага, за насърчаване и улесняване на инициативи и конкретни проекти. 

 
7. Повече иновационни решения (действия 8, 9 и 10) 
 
7.1 Възстановяването на реалната икономика преминава и през иновациите, които секторът 

ще бъде в състояние да развие, и затова е от жизненоважно значение МСП да получат 
по-голям и по-лесен достъп до банкови кредити за стартиране на проекти и иновативни 
дейности. 

 
7.2 За разлика от направеното в САЩ, от съществено значение е фирмените инвестиции в 

иновации да съчетават защитата на работниците и качеството на заетостта. 
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7.3 Комисията изглежда очаква тези промени да се породят от увеличената 
„конкурентоспособност на търговията на дребно“, насърчаването на която ще бъде 
единствената цел на действията, предложени в съобщението. Но докато липсата на 
конкуренция представлява пречка за промените, конкуренцията сама по себе си не е 
гаранция за тях. 

 
7.4 Оценявайки търговските предприятия като „умножаващи иновациите“ Комисията 

признава, че поради прекия си контакт с потребителите МСП в търговията на дребно 
усещат по-добре новите изисквания и следователно — понеже същевременно са 
по-гъвкави от едно голямо предприятие — съумяват по-добре да адаптират 
предлагането към променливото и многостранно търсене. 

 
7.5 Въпреки това, някои промени в системата или модела изискват умения за проектиране 

и - най-вече - стабилни договори, които превръщат голямото предприятие в 
незаменимо действащо лице. Комисията трябва да положи всички усилия в процесите 
на иновация и промяна да бъдат включени всички предприятия – малки, средни и 
големи. 

 
7.6 ЕИСК приветства създаването на база данни, която да обедини европейските и 

националните правила за етикетиране на хранителните продукти (действие 9)7. 
 
7.7 ЕИСК подкрепя Комисията в гарантирането на по-добра интеграция на пазара на 

плащанията чрез карти, интернет и мобилни телефони (действие 10)8 и призовава за 
ускоряване на разпространението им. 

 
8. По-добра работна среда (действие 11) 
 
8.1 Съответствието на уменията е от съществено значение за качествения растеж на 

заетостта9 в сектора, който често представлява първата възможност за влизане или 
завръщане на пазара на труда, но често и не навсякъде се възприема като 
привлекателна и интересна област, в която да се инвестира собствения професионален 
живот. 

 

                                                      
7

  ОВ C 198 от 10.7.2013 г., стр. 77 и ОВ C 204 от 9.8.2008 г., стр.47. 
8

  ОВ, С 351 от 15.11.2012 г., стр. 52. 
9

  32 % от всички заети в търговията са ниско- или средноквалифицирани, в сравнение със средния дял от 27 % от 
работната сила като цяло; 15 % от всички работници в отрасъла на търговията са на възраст под 24 години, в сравнение 
със средния дял от 9 %; 60 % от заетите лица са жени. 
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8.2 За да се увеличи конкурентоспособността и производителността на търговията на 
дребно, от съществено значение е съществуването на по-тясна връзка между 
изискваните професионални умения и тези на служителите (действие 11), които трябва 
да могат да бъдат поставени в положение за увеличаване на своя професионален 
капацитет, включително по отношение на въведените повишени нива на 
автоматизация. 

 
8.3 Комисията възнамерява да засили сътрудничеството между социалните партньори за 

подобряване на политиките за обучение и преквалификация, включително в рамките на 
секторния съвет по уменията на ЕС. 

 
8.4 Въпреки действията за технологично обновяване, производителността в сектора 

продължава да бъде твърде ниска и за МСП е трудно да инвестират в нови технологии, 
иновации и професионално обучение на своите служители. 

 
8.5 Освен това планът за действие не може да пренебрегне факта, че в рамките на 

вътрешния пазар секторът търпи социален дъмпинг и нелоялна конкуренция между 
търговските предприятия, независимо от техния размер, тъй като системите за 
индустриални отношения, както и тези за колективно договаряне, се различават в 
отделните държави, а от това произтичат различни модели на политики за развитие и 
инвестиции. 

 
8.6 Твърде ограничено е анализът да се позовава единствено на съответствието между 

търсените професионални умения и наличните такива, а да не взема предвид всички 
онези въпроси, които понастоящем възпрепятстват ефективното създаване на интегриран 
европейски и конкурентоспособен вътрешен пазар в сектора, и които са свързани с 
условията на труд, организацията на работа, ниските заплати, гъвкавостта, несигурната 
работа и високия брой на псевдо самостоятелно заети лица. 

 
8.7 Съобщението предлага инвестиции в обучение, отговорност за които следва да носят 

правителствата, отделните лица и образователната система, като на предприятията се 
отрежда важна роля при разработването на нови програми за обучение, образование и 
стажове. ЕИСК вярва, че участието на предприятията не трябва да се ограничава само 
до определянето на потребностите от обучение, но също така да се предвижда 
проактивно участие от тяхна страна чрез целенасочени инвестиции за придобиване на 
необходимите умения10. 

 

                                                      
10 

 В някои държави като Италия и Франция е натрупан значителен опит, благодарение на фондовете за обучение в рамките 
на двустранните агенции или смесените комисии. 
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8.8 Тези взаимно интегрирани публични и частни инвестиции ще подпомогнат на пазара на 
труда да навлязат не само младите хора, но също и категориите, които срещат 
трудности при завръщането си (дългосрочно безработните, по-възрастните работници, 
имигрантите и хората с увреждания). Особено внимание следва да се обърне на 
заетостта на жените, които са най-изложени на риск от загуба на работата си поради 
процеси на реорганизация, и които срещат повече трудности при съчетаването на 
личния и професионалния живот. 

 
8.9 Постигането на съответствие между уменията и укрепването на партньорствата между 

училища и предприятия, както и свързаното със стажовете обучение няма да доведе до 
очакваните резултати по отношение на мобилност на служителите и повишаване на 
производителността в сектора, ако едновременно с това не се пристъпи към признаване в 
европейски мащаб на дипломи, стажове, чиракуване и придобити умения. 

 
8.10 Въпреки усилията на национално равнище, недекларираният труд все още остава 

сериозен проблем, който поставя предприятията в нелоялна конкуренция помежду им 
по отношение на разходите за труд. Работниците, които попадат в сивата икономика, са 
изключени не само от здравното и социалното осигуряване, но също така и от 
възможността за достъп до обучение и стаж, като това оказва очевидно отрицателно 
въздействие върху техните възможности за придобиване на умения и 
професионализъм. 

 
8.11 Ето защо се приветства инициативата на Комисията да започне диалог с всички 

заинтересовани страни, за да се оцени влиянието на сивата икономика върху условията 
на труд и да се определят ефективни мерки на равнището на ЕС за борба с нея. 
Комитетът счита, че тази инициатива ще бъде още по-ефективна, ако държавите членки 
проявят силна политическа воля в това отношение, която Комисията да може да 
координира посредством засилено партньорство. 
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8.12 ЕИСК счита за важно мерките относно начините за борба с недекларирания и 
неофициалния труд да се превърнат в обект на постоянно обсъждане между социалните 
партньори в сектора, както и в рамките на Европейския социален диалог11. 

 
 
Брюксел, 10 юли 2013 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 

Henri Malosse 

 

_____________ 

                                                      
11 

 Общо известие на UNI-Europa Commerce и EuroCommerce от 24 април 2012 г. 


