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ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО:
ЕВРОПА НАЧЕРТА СВОИТЕ ЦЕЛИ ЗА 2014-2020 г.

Досега Европейската интеграция беше важен двигател за възходящата
хармонизация на условията на труд. От гл.т. на регулациите, Европейското
ниво, особено от 1989 г. насам, е определящо за оформянето и насърчаването
на дневния ред за здравето и безопасността в повечето държави членки на
Европейския съюз (ЕС), независимо от сегашното положение на икономическия/
бизнес цикъла. По отношение на прогреса към по-добри условия на труд и
осъществяването на превенция, постигнати чрез възприетите регламенти и
създадените институции, се наблюдава като цяло положителен ефект. Все още
обаче това ниво на подобрения служи за прикриване на нарастващата
пропаст между специфични групи работници – например, между основната
работна сила и наетите в периферията на пазара на труда, където са широко
разпространени несигурните условия на труд. И до днес в Европа между 65
хиляди и 100 хиляди работници годишно губят своя живот, поради
незадоволителната степен на превенция.
Смяна на курса: премахнати ли са въпросите по здравето и
безопасността от списъка с приоритетите; загубена ли е набраната
за 35 години инерция?
Здравето и безопасността са един от стълбовете при изграждането на
Европейския съюз през последните 40 години. През 1978 г. Европейската
комисия стартира процеса с приемането на първата Програма за действия по
здравето и безопасността на работното място, целейки да се фокусира
директно върху специфичните теми в тази област и да потвърди волята на
Европейската общност за засилване на социалното измерение на вътрешния
пазар. Разгледаната специфична материя включва аспектите по организация на
безопасността, работата с опасни субстанции, мониторинга на здравето на
работника, инспекторати по безопасността на труда, подобряването на
човешките нагласи (European Council 1978).
Втората програма за действие за периода 1984 - 1988 г. се концентрира върху
безопасността и ергономията, здравето и хигиената, информирането и
обучението, инициативите за малките и средните предприятия, социалния
диалог. По този начин се разшириха обхватът и методите на управление.
По време на този период ЕС прие Единния европейски акт (1987), в който бяха
заложени нови мерки по здравето и безопасността. Договорът заложи
минималните изисквания и това даде възможност на Съвета да приема
директиви по професионалното здраве и безопасност, както и държавитечленки да въведат по-строги мерки за защита на работниците. Целта беше да
се хармонизират условията в работната среда, да се възпрепятства социалният
дъмпинг в процеса на завършване на изграждането на вътрешния пазар, както
и да се предотврати преместването на компаниите към места с по-ниско ниво
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на защита с оглед получаване на конкурентно предимство. Стъпка напред беше
приемането на Рамковата директива 89/391/ЕЕС, фокусираща се върху
принципите на превенцията. Рамковата директива цели да подобри защитата на
работниците от инциденти на работното място и от професионални
заболявания чрез хармонизиране на мерките по превенцията, информацията,
консултирането, балансираното участие и обучението на работниците и техните
представители. Директивата цели придаването на по-хуманен облик на
работната среда. След нея, бяха приети още 23 индивидуални „дъщерни”
директиви по специфични теми.
Процесът по разработване на единна за общността Стратегия по здраве и
безопасност на работното място започва през 2002-2006 г., която цели
разширяване на обхвата чрез насърчаване на глобален подход за благополучие
на работното място и акцент върху културата по превенция на риска.
Основни насоки на Стратегията по безопасността и здравето на работното
място за периода 2002-2006
За да даде нов тласък на политиката за здравословни и безопасни условия на
труд, Европейската комисия определи през 2002 г. нова Стратегия на
Общността за периода 2002–2006 г. Тя се основава на глобален обхват на
благополучието на работното място, като взема предвид промените на
работното място и появата на нови рискове, особено от психосоциален
характер.
Докладът за оценка на Стратегията на Общността за здравословни и безопасни
условия на труд за периода 2002–2006 г1. констатира, че тази Стратегия е дала
тласък на политиките за превенция на национално ниво, представила е
съответните подходящи и убедителни аргументи в полза на партньорството за
постигане на общите цели и е принудила заинтересованите страни в областта
на превенцията да помислят стратегически за осъществяването на тези цели.
Освен това, тя е насочила общественото мнение към важността на здравето,
здравословните и безопасни условия на труд, представяйки ги като неразделна
част от управлението на качеството и като определящи елементи на
икономическото резултати и конкурентоспособността.
Следващата
Стратегия за 2007-2012 г. промени приоритетите, като се
фокусира не толкова върху превенцията и повишаването на благосъстоянието,
колкото върху подобряването на качеството, производителността на труда и
растежа.
Какви бяха целите на Стратегия на общността за периода 2007-2012 г.?
Продължаващото устойчиво и равномерно намаляване на трудовите злополуки
и професионалните заболявания остава първа цел на Стратегията на
Общността за периода 2007–2012 г. Комисията счита, че намаляване с 25 % на
Доклад за оценка на Комисията на Стратегията за здравето и безопасността на работното
място 2002- 2006 г. SEC(2007) 214.
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трудовите злополуки на работното място на 100 000 работещи на равнището на
ЕС-27, трябва да бъде основна цел за този период.
За постигане на тази амбициозна цел се предлагат следните основни
инструменти:
 гарантиране на правилното прилагане на законодателството на ЕС;
 подкрепа на малките и средни
действащото законодателство;

предприятия

в

прилагането

на

 адаптиране на законовата рамка в съответствие с промените в сферата
на труда и по-специално като се имат предвид малките и средни
предприятия;
 стимулиране на развитието и прилагането на националните стратегии;
 насърчаване на промените в поведението на работниците, както и
насърчаване на техните работодатели в усвояването на насочен към
опазване на здравето подход;
 финализиране на методите за определяне и оценка на нови потенциални
рискове;
 подобряване на проследяването на осъществения напредък;
 насърчаване на здравето и безопасността на международно ниво.

Резултатите от оценката на Стратегията за безопасността и здравето при
работа (БЗР) за периода 2007—2012 г. потвърждават значението на
стратегическата рамка на ЕС за действие по политиките в областта на БЗР и
показват силна подкрепа от страна на заинтересованите страни за
продължаване на стратегическия подход на равнището на ЕС. В оценката се
подчертава необходимостта от преразглеждане на целите, приоритетите и
методите на работа, за да се адаптира рамката на политиката на ЕС към
променящите се модели на работа и към новите и възникващите рискове. Поспециално в оценката на Стратегията за периода 2007—2012 г. се подчертава
необходимостта от по-ефективни мерки за преодоляване на въздействието на
конкретни превантивни действия върху отделни дружества (особено МСП),
взаимодействието на БЗР с околната среда и химикалите, както и ефективна
превенция на професионалните и свързаните с работната среда заболявания.
Още през 2011 г. се съобщава за нова Стратегия за периода 2013-2020 г. Не
след дълго обаче, през 2012 г., Европейската комисия неформално обявява
забавяне, аргументирайки се, че приоритетът е кризата. Какво се случи след
това?
Притеснението от липсата на ясен план от страна на Европейската комисия
беше предмет на обсъждане от Изпълнителния комитет на ЕКП, в рамките на
което беше анализирана текущата ситуация и бяха набелязани основните
насоки за разработването на единна визия по здравето и безопасността в
Общността.
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Резолюция на ЕКП относно европейската Стратегия за здраве и
безопасност 2013-2020 г.
Приета от Изпълнителния комитет на 5-6 март 2013
В условията на настоящата криза се наблюдава тенденция за влошаване на
условията на труд, която се изостря от разпространението на разнообразни
форми на неравенство и от повишаването на несигурността. ЕКП потвърди
резолюцията, приета от Изпълнителния й комитет през декември 2011 г.,
задаваща приоритетите за новата Стратегия за здраве и безопасност на
работното място за периода 2013-2020 г. Европейският парламент също
подкрепи подобна стратегия през декември 2011 г. Мнозинството от страните
членки одобриха тази позиция. Така през декември 2012 г., Консултативния
съвет по безопасност и здраве на работното място прие трипартитна
Декларация, настояваща Европейската комисия да действа незабавно.
Отношението на Европейската комисия не съответства на съществуващите
предизвикателства - появяват се смесени и неясни съобщения относно
приемането на Стратегията и нейното съдържание. Всъщност досега не е
приета никаква Стратегия и няма ясно оповестена дата за приемането й през
2013 г.
Липсата на стратегия на Общността ще изпрати много негативно послание към
държавите членки, загатващо, че по време на криза здравето на работниците е
излишен лукс. Тя (липсата) би също така затруднила развитието на
амбициозни и кохерентни национални стратегии, ще способства за една
насочена надолу спирала на конкуренцията и ще изложи на риск други
политики, които не биха били ефективно осъществени при липса на действия
за подобряване на условията на труд - като например, тези по равенството на
половете, активното остаряване, устойчивото развитие, развитието на
индустрията или публичното здравеопазване.
ЕКП отново потвърждава, че защитата на здравето и безопасността на труда е
фундаментално право на работника, което е признато от МОТ и Европейския
договор от Лисабон и което не трябва да бъде поставяно на второ място,
поради краткосрочни икономически съображения. Напротив, много
изследвания подчертават, че инвестициите в превенция имат положителен
принос както за системата за социална сигурност, така и за динамичните
индустриални политики.
ЕКП настоява Европейската комисия да поеме своите отговорности, съгласно
член 153 от Договора за функциониране на Европейския съюз, който осигурява
хармонизиране на извършения прогрес във връзка с условията на труд. ЕКП
настоява също новата Стратегия да се приеме незабавно.
Съдържанието на тази Стратегия трябва да вземе предвид предходния опит и
да си постави за цел, на първо място, подобряването на структурите, насочени
към мерките за превенция. Като структуроизграждащи елементи на
превенцията са необходими достатъчен брой независими професионални
лекари и трудови инспектори. Също така, трябва да се отдели по-голямо
внимание на свързаните с труда здравни проблеми, по-конкретно на наличието
на рак, но и на други медицински състояния, вследствие от излагането на
химикали, мускулно-скелетните смущения и проблемите, свързани с психосоциалните фактори, видимо обвързани с лошите условия на труд и
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организацията, и интензивността на работата.
Кризата изисква подробен превантивен подход в областта на менталното
здраве. Заплахата от безработица, загрижеността за бъдещето и бруталното
преструктуриране са ключовите фактори, повишаващи безпокойството и
стреса в работата. В тази връзка, ЕКП потвърждава отново своето искане за
Европейска законова рамка по очакването за промяна и преструктуриране, за
което настоятелно призоваваше и Европейският парламент през януари 2013 г.
Нещо повече, ЕКП призовава Комисията да уважава Европейските договори
чрез осигуряване на това рамковите споразумения, сключени в социалния
диалог, особено по отношение на здравето и безопасността, да бъдат
въвеждани чрез директива по искане на съответните социални партньори.
И накрая, ЕКП призовава Европейската комисия да представи своето
предложение за забавяната с години Директива за мускулно-скелетните
смущения, както и да преразгледа съществуващата Директива за защитата на
работниците от канцерогени.
През 2013 г. (от май до август) Комисията стартира обществена консултация
онлайн2, за да проучи мненията на заинтересованите страни относно
прилагането на предходната стратегия за БЗР и относно възможните следващи
стъпки в тази насока. Получените над 500 отговора потвърдиха необходимостта
да се запази координацията на равнището на ЕС в областта, като бяха
направени и полезни предложения по отношение на съдържанието на новата
стратегическа рамка.
В своето предложение за стратегическа рамка за здравословни и безопасни
условия на труд за 2014-2020 г. Комисията взе под внимание няколко
предложения, всички в полза на стартиране на инициатива за стратегическа
политика, по-специално предложенията на Европейския парламент3,
Консултативния комитет за безопасност и здраве (ККБЗ)4 и Комитета на
старшите инспектори по труда (КСИТ)5.
За да завърши процеса на консултации, Комисията организира конференция,
посветена на условията на труд6, която събра основните заинтересовани страни
за обсъждане на ключови предизвикателства и приоритети за по-добри
здравословни и по-безопасни условия на труд.

2

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=bg&consultId=13&visib=0&furtherConsult=yes

3

Резолюция A7-0409/2011 на Европейския парламент от 15 декември 2011 г. относно
междинния преглед на Европейската стратегия; Резолюция 2013/2685 (RSP) на Европейския
парламент от 12 септември 2013 г. относно Европейската стратегия за здравословни и
безопасни условия на труд.
4

Становище, прието на 1 декември 2011 г.

5

Становище, прието на 9 февруари 2012 г.

6

Конференция, посветена на условията на труд, състояла се на 28 април 2014 г.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=979&furtherEvents=yes

7

На 28 април 2014 г. Европейската комисия организира в Брюксел
конференция по условията на труд. Събитието предостави възможността да
бъде получена обратна връзка от заинтересованите страни и да се осъществи
отворен публичен дебат за бъдещите приоритети в различните области,
свързани с условията на труд. В Конференцията участваха представители на
Комисията, министри и висши служители от европейските страни, както и
представители на МОТ, работодатели, синдикати, лица от академичните среди
и експерти от цяла Европа.
Бяха поставени две основни цели:


да бъдат представени и да бъде получена обратна връзка от ключовите
заинтересовани страни относно предстоящи инициативи и/ или скорошни
политически оценки на Комисията;



да бъдат ангажирани заинтересованите страни в отворен публичен дебат за
бъдещите приоритети на Комисията в сферата на условията на труд.

Дискусията се проведе в 5 ключови сфери:


професионалното здраве и безопасността: как да се поддържа високо ниво
на защита;



очаквания и мениджмънт при преструктуриране: какво конкретно ще
проработи;



съвместяване на трудовия и семейния живот: как да успеем да посрещнем
подобно очакване при възможно най-добрите условия за всички;



условия на труд за обучаемите: как да организираме обучението, за да
бъде едновременно интересно и полезно;



достойни условия на труд извън ЕС: как да подпомогнем нашите
партньори?

В заключителна сесия бяха обсъдени идеи за предстоящия път.
Позиция на работодателите по основните теми на Конференцията,
изразена от представителя на BUSINESSEUROPE7- Терез де Лидекерк
(Thérèse de Liedekerke, BUSINESSEUROPE Deputy Director General):
1. Здраве и безопасност при работа - в Европейското законодателство
вече е натрупан голям обем разработки по темата за професионалното
здраве и безопасността - общо 24 директиви. Рамковата директива
задава общите задължения на работодателите, както и множество
директиви, насочени към защита на работниците от специфичните
рискове на работното място (химикали, електромагнитни полета и др.).
Настоящите директиви трябва да се прилагат приоритетно пред новото
7

BUSINESSEUROPE е сред водещите застъпници за растеж и конкурентоспособност на
европейско ниво и провежда кампании по важни теми. Признат социален партньор,
BUSINESSEUROPE е говорител на предприятия с различна големина от 33 европейски страни,
чиито национални бизнес федерации членуват директно в BUSINESSEUROPE. Член от страна
на България е Българската стопанска камара.
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законодателство. Добрият мениджмънт по здравето и безопасността в
рамките на една компания често може да бъде по- ефективен, отколкото
е законодателството. Доброто представяне при категориите здраве и
безопасност подпомага конкурентоспособността на бизнеса осигурявайки приемствеността на бизнеса чрез намаляване на високите
нива на отсъствие на персонала, гарантирайки по-висока
производителност и способствайки за по-продължителен трудов живот.
Работодателите приемат тази отговорност насериозно и прогресът се
демонстрира посредством намаляващия брой на инцидентите на
работното място. Между 2008 и 2011 г. злополуките със смъртен изход
са намалели с 16% в ЕС-27, а тези, които не са свързани със смърт - с
14% (Евростат). В европейските споразумения за свързания с работата
стрес или за превенция на насилието и тормоза, социалните партньори
са разработили съответните инструменти, помагащи на компаниите и
работниците да се справят с психо-социалните рискове. Тук обаче няма
една, важаща за всички случаи, формула на успеха.
2. Прогнозиране и мениджмънт при преструктуриране - работодателите
напълно подкрепят Съобщението на комисията за качествена рамка за
преструктуриране. Много от препоръките са в същите насоки като тези в
„Примерни насоки при управление на промяната и нейните социални
последици“, договорени от социалните партньори през 2003 г. За
улесняване процесите на преструктуриране е важно да се поддържат и
развиват компетентностите на работниците, да се улесняват
вътрешната и външната мобилност, да се изградят местни партньорства
и да се предприеме конструктивен социален диалог. Управлението на
промяната и нейните социални последици се осъществяват най-добре
на местно ниво. За да са ефективни, действията трябва да са
съобразени с нуждите на всяка компания и местната й среда на
опериране. Следователно, качествената рамка не трябва да бъде
разбирана като неизменен списък със задачи, а по-скоро като източник
на вдъхновение и напътствия, да бъде оценявана спрямо случая. ЕС
има всеобхватна законова рамка в сферата на информирането и
консултирането на работниците (включително и директива за
колективните съкращения, трансфера на предприятия, рамкова
директива за информиране и консултиране), която допълва
националните правила и практики. Това законодателство трябва да се
уважава.
Не
съществува
обаче
основателна
причина
за
консолидирането на трите директиви, свързани с информирането и
консултирането, тъй като не е на лице законов риск при тяхното
реализиране. Това е широко потвърдено от „проверката на годността“
(„fitness check”), предприета наскоро от Комисията.
3. Съвместяване на трудовия и семейния живот - според скорошното
изследване на Евробарометър, 80% от работещите европейци са
удовлетворени от продължителността на работното си време.
Европейските социални партньори имат положителен принос към това
постижение чрез разнообразните рамкови споразумения: например това
за работа от разстояние (telework) и за работата на непълен работен
ден. Чрез Споразумението за родителския отпуск, те също така са
допринесли за по-добрия баланс между работата и личния живот на
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работниците.
4. Стажуване - BUSINESSEUROPE подкрепя увеличаването на броя на
стажовете в ЕС. Те играят ценна роля при осигуряването на трудов опит
за младите хора и улесняват тяхната интеграция на пазара на труда.
Политиците трябва да фокусират своето внимание върху оценяване на
ефективността на стажантските схеми от гл.т. на бъдещата пригодност
за заетост на стажантите. При положение, че по места вече са
разработени структури и регулации за управлението на стажовете на
национално ниво, не съществува необходимост от допълнително
европейско ръководство.
5. Достоен труд извън ЕС - европейските компании, инвестиращи в
развиващите се страни, носят ползи на местните икономики и общества.
Разбира се, има нужда от прогрес по отношение цялостните условия на
труд в развиващите се страни. Като цяло, отварянето към търговията и
чуждестранните инвестиции е част от отговора.
Фокусирането върху подобряването на конкурентоспособността не е подарък
за компаниите. Това ще допринесе за по-голям растеж, повече работни места
и добри условия на труд за заетите, но и за подобряване перспективите за
заетост на търсещите работа.
Обявявайки се за по-добра защита на повече от 217 милиона работници в ЕС от
свързани с работата инциденти и заболявания, Европейската комисия
представи на 6 юни 2014 г. новата Стратегическа рамка за здравословни и
безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г. В нея са идентифицирани
ключовите предизвикателства и стратегическите цели за здравето и
безопасността на работното място, представени са ключовите действия и
свързаните с тях инструменти. С тази Рамка се цели да се гарантира, че
европейските страни ще продължат да изпълняват водеща роля в
насърчаването на високи стандарти на условията на труд в Европа и по света,
което кореспондира и със заложеното в Стратегията Европа 2020.
Какво представлява новата Стратегия на Европа за здравословните и
безопасни условия на труд?
Стратегическата рамка идентифицира 3 ключови предизвикателства пред
здравето и безопасността на работното място:
1. Подобряване изпълнението на съществуващите правила по здраве
и безопасност, в частност чрез повишаване капацитета на микро и
малките предприятия да въвеждат ефективни и ефикасни стратегии
за предотвратяване на риска;
2. Подобряване на превенцията на свързаните с труда заболявания
чрез преодоляване на съществуващите, новите и възникващите
рискове;
3. Отчитане на застаряването на европейската работна сила.
Стратегическата
рамка
предлага
за
решаването
на
разгледаните
предизвикателства да се използва набор от действия, които да се прилагат
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или разработят в тясно сътрудничество с държавите членки, социалните
партньори и други заинтересовани страни, групирани в седем ключови
стратегически цели:
1. Допълнително консолидиране на националните стратегии;
2. Улесняване на спазването на законодателството в областта на БЗР,
по-специално от микро предприятията и малките предприятия;
3. По-добро прилагане на законодателството в областта на БЗР от
държавите членки;
4. Опростяване на съществуващото законодателство;
5. Преодоляване на проблемите, свързани със застаряването на
работната сила, възникващите нови рискове, превенция на
свързаните с работата и професионалните заболявания;
6. Подобряване на събирането на
разработване на информационна база;

статистически

данни

и

7. Подобрено координиране на усилията на ЕС и международните
усилия за преодоляване на проблемите, свързани с БЗР, и
ангажиране на международни организации.
Стратегическата рамка идентифицира и инструментите за изпълнение на тези
действия: социалния диалог, повишаване на информираността, изпълнение на
европейското законодателство, взаимодействие с други области на политиката
(напр. общественото здравеопазване, образованието) и използване на
европейските фондове (като Европейския социален фонд, програмата за
заетост и социални иновации).
Какви бяха реакциите на европейските социални партньори след
представянето на Стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия
на труд за периода 2014-2020 г.?
При публикуването на Рамката за здравословни и безопасни условия на труд,
Йозеф Ниемец (Józef Niemiec), Заместник-генерален секретар на ЕКП,
заяви: „ЕКП чака с години тази стратегия за здраве и безопасност, но сме
разочаровани, че е слаба и несъществена. Тя не съдържа никакво конкретно
предложение за действие, както и никакви специфични подобрения по
здравето и безопасността“.
Рамковият документ наистина идентифицира редица предизвикателства,
които трябва да бъдат решени, като например капацитета на малките и
средните предприятия за предотвратяване на рискове, справянето с новите
рискове (като например тези от наноматериалите, мускулно-скелетните
смущения, специфичните рискове за жените, психо-социалните, менталните
смущения и специфичните видове рак) и влиянието на застаряващата работна
сила върху здравето и безопасността. Това са важни теми и стратегията
трябва (но не го прави) да се посвети на подобряване на законодателството
или да излезе с нови предложения, за да се справи с идентифицираните
предизвикателства.
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Стратегията обаче признава, че всяка година в ЕС умират 4000 души
вследствие на инциденти на работното място, а 160 000 души умират годишно
от свързани с работата им заболявания, основната част от които са свързани с
рак. Въпреки това, Стратегията заплашва да дерегулира здравето и
безопасността,
претендирайки
за
нуждата
от
„опростяване
на
законодателството, където това е удачно“ с оглед улесняване малките и
средните предприятия да изпълняват изискванията по здравето и
безопасността.
Йозеф Немец добавя, че „Стратегията предлага да третира здравето и
безопасността като част от REFIT- програмата за намаляване на
бюрокрацията. Безопасността на работниците не е бюрократична тежест“.
ЕКП е разочарована, че общите препоръки на синдикатите и работодателите
относно здравето и безопасността не са били отчетени от Комисията в
настоящата Стратегия или в други инициативи.
От страна на работодателите UEAPME8 излезе с позиция относно
съобщението на Комисията за европейската Стратегическа рамка на ЕС за
здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г.
Позиция на UEAPME:
„На 6 юни 2014 г. Европейската комисия прие Стратегическа рамка на ЕС за
здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г.
Стратегията е следствие от извършената оценка на предходната Стратегия на
ЕС за професионалното здраве и безопасност за периода 2007-2012 г., но и
следствие от публичните консултации от 2013 г.
UEAPME приветства новата Стратегическа рамка, която е до голяма степен в
съответствие с нашия отговор на публичната консултация, където изразихме
подкрепа за подобна нова обща за ЕС рамка относно професионалното
здраве и безопасност (БЗР). Нещо повече, UEAPME смята за добре
артикулирана връзката между новата Стратегическа рамка по БЗР и
Стратегията Европа 2020. Осигуряването на равнопоставеност за бизнеса
спрямо изискванията за здравето и безопасността на работното място ще
допринесе за повишаване на конкурентоспособността в Европа.
UEAPME приема основните предизвикателства пред по-доброто изпълнение
на европейското законодателство по БЗР, фокусирайки се върху
опростяването на съществуващото законодателство и засилване капацитета
на микро и малките предприятия, подобряването на превенцията по
8

UEAPME е работодателска организация представляваща интересите на европейските
занаятчии, търговци и малки и средни предприятия. UEAPME е сред признатите европейски
социални партньори и действа от името на занаятчиите и малките и средните предприятия
(МСП) в Европейския социален диалог и в дискусиите с европейските институции. Действаща
като централна организация на европейските МСП, UEAPME включва около 80 членуващи
организации, в това число национални междусекторни федерации на МСП, Европейски
браншови федерации и други асоциирани членове. В цяла Европа UEAPME представлява над
12 милиона предприятия с почти 55 милиона служители.
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свързаните с работата заболявания, включително съществуващите, новите и
появяващите се рискове и насърчаване устойчивостта на трудоспособния
живот в условията на демографски промени.
UEAPME в частност оценява акцента, поставен върху малките и средните
предприятия, за улесняване спазването на европейското законодателство по
здраве и безопасност. Разходите по привеждане в съответствие обаче са повисоки за малките и средните предприятия в относително изражение и без да
се намали бюрокрацията и административните тежести, както и да се улесни
инвестирането в здравето и безопасността, ще продължи да бъде трудно
подобряването на работата по БЗР.
Следователно, трябва да се засили фокусът върху това интегрираните
политики да подпомагат ефективно малките бизнеси на регионално и местно
ниво. Те трябва да съдържат финансови стимули, по-добър достъп за малките
и средните предприятия (МСП) до европейските фондове (като Европейския
социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие), практическите
инструменти за опростяване оценката на риска и превенцията, както и
партньорство сред различни актьори, а именно службите по БЗР,
публичните власти, социалните партньори и посредническите партньори към
МСП - като например, Занаятчийските камари и/ или федерациите на МСП.
Тъй като здравето и безопасността са важни компоненти на условията на
труд, ние разглеждаме като съществен елемент признаването и
оценяването на социалните партньори в тази Рамка. Това засяга
изпълнението или развитието на конкретни действия заедно с държавите
членки и другите заинтересовани страни.
UEAPME одобрява принципа за преразглеждане на Стратегическата рамка
през 2016 г. на базата на новите данни, които е вероятно да се появят в
резултат на последващата оценка на европейското законодателство по БЗР,
както и на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка“ .
По отношение на подкрепящите стратегията цели, UEAPME прави редица
коментари, свързани с: по-нататъшното консолидиране на националните
стратегии, подпомагане съответствието със законодателството по БЗР (в
частност от микро и малките предприятия), подобряване изпълнението на
законодателството по БЗР в държавите членки, опростяване на
съществуващото законодателство, разглеждане темите за застаряването на
работната сила, появата на нови рискове, превенцията на свързаните с
работата и професионалните заболявания, подобряването на статистическата
база данни и развиване на информационна база, по-доброто координиране на
международните усилия и тези на ЕС по отношение на БЗР и ангажиране с
международни организации. Направени са коментари и относно
инструментите на ЕС за подкрепа на изпълнението на действията по
стратегическите цели. Пълният вариант на текста (на английски език) може да
бъде намерен тук.
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ИЗЛОЖЕНО ЛИ Е ЗДРАВЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КРИЗАТА?
За изготвянето на настоящия раздел са използвани текстовете, публикувани в
изданието на ЕКП Benchmarking Working Europe 20149. Първото му издание е
публикувано през 2001 г., допринасяйки за мониторинга на политиките на
Европейския съюз. Изданието от 2014 г. си поставя за цел да оцени и анализира
състоянието на трудова Европа посредством съвкупност от индикатори. Така, то
е замислено като принос към средносрочния преглед на стратегията Европа
2020.
Очаква се влошаване на здравето и безопасността
За разлика от предишните кризи, започналата през 2008 г. финансова криза
коренно промени политическите обсъждания в областта на безопасността и
здравето при работа (БЗР) на европейско и национално ниво, както и на ниво
компания. Важността на това измерение намаля, въпреки новите
предизвикателства, произтичащи от рязко променящите се модели на
производство и форми на организация на труда.
Фигура 1 показва очаквания резултат относно здравето и безопасността при
работа като следствие от съществения ръст на безработицата,
продължаващото преструктуриране и ограничаването на разходите на ниво
компания, орязването на публичните разходи и намаляването на сумите,
заделени за превенция. Това доведе до ситуация, в която трите основни
компонента на системите за БЗР - законодателство, изпълнение и дейностите
по превенция – се пренебрегват, поради липсата на политическа воля и
неадекватното осигуряване на ресурси.
Тази политика на изместване на позициите е в ярък контраст с нуждите на
трудещото се население и буди нарастваща тревога за развитието на здравето
и безопасността в повечето държави членки на ЕС.
Очакванията за сериозно или за частично влошаване в различните държави
членки варират от 83% до 41%, като най-съществените страхове се отчитат в
Латвия, Словения, Гърция, Естония, Швеция и Португалия. Само в Полша,
Дания и Малта повечето хора са заявили, че очакват слабо или нулево
влошаване. Средно 61% са заявили, че очакват в по-голяма или в по-малка
степен условията, свързани със здравето и безопасността на работното място
да се влошат.
Отговорът на Европейската комисия към кризата се свързва с публикуването на
Стратегията Европа 2020 и Програмата за пригодност и резултатност на
регулаторната рамка (ППРРР), но и с отлагане на изготвянето на нова
европейска стратегия по БЗР за 2013-2020 г. Фискалните икономии и
Програмата ППРРР осигуриха фонова рамка за настоящите и бъдещите
европейски политики по БЗР. Пътят към благоденствието, разгледан през
призмата на икономическата обосновка на дерегулацията, занижаването на
стандартите и прекъсването в развитието на ново, надградено законодателство,
9

http://www.etui.org/Publications2/Books/Benchmarking-Working-Europe-2014
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изглежда взема жертви от гл.т. на способността за запазване здравето на
работника.
Фигура 1: Очаквано въздействие на икономическата криза върху здравето
и безопасността – ЕС – 27

(Зададен е въпросът„Очаквате ли условията по здраве и безопасност на
работното място (във Вашата страна) да се влошат вследствие на
икономическата криза?” Отговорите в най-тъмен цвят означават „да, в
голяма степен”, в следващия по-светъл цвят е отговорът „в някаква
степен”, следван съответно от по-малко наситените цветове на
отговорите „не съвсем”, „никак”, и в бяло е отговорът „не знам”).
В частност, ППРРР представлява предизвикателство пред регулирането на
превенцията, поради това, че целта й е намаляване на регулаторните тежести
чрез т.нар. опростяване на законодателството (дерегулация) или намаляване на
новите законодателни инициативи. Този процес доведе до отлагането на
прогреса в законодателството, до отказ от транспониране на европейските
рамкови споразумения, сключени между социалните партньори, в директиви в
съответствие с разпоредбите на Договора и др. Тези скорошни неуспехи има
вероятност да нанесат огромни и непоправими щети върху цялата система,
конституирана от европейските политики по БЗР и най-вече върху здравето и
безопасността на работниците.
10-11 декември 2013 г. в Брюксел, Белгия Институтът на ЕКП проведе
конференция на тема „Работата взима своя дан: разбиране на рисковете,
свързани с възрастта, пола и професията и техния ефект върху
работника” (презентациите на участниците могат да бъдат намерени тук).
Конференцията разглежда концепцията за удължаването на трудовия живот на
работника, поставяйки обаче под въпрос ключови компоненти от проектите за

15

нейното изпълнение. Оказва се, че съществена част от хората никога не
успяват да развият докрай своята кариера, поради възникване на физически
или ментална обремененост. Попитани през 2010 г. „Ще бъдете ли способни да
вършите същата работа и на 60 години”, 41% от европейските работници
отговарят с „Не”.
Дебатът за повишаване на пенсионната възраст има смисъл, само ако отразява
условията на труд. Изследователи, държавни служители, синдикалисти и други
заинтересовани страни обърнаха внимание на критичните моменти от
трудовото всекидневие, акцентирайки главно върху 3 конкретни области:
строителство, производство на двигатели и работа в търговията.

Многомерното
въздействие
на
безопасността на работниците

кризата

върху

здравето

и

Въздействието на икономическата криза върху БЗР се проявява на различни
нива и обхваща широк диапазон от измерения. МОТ (2013) извежда
класификация, групираща причините в макроикономическия контекст на
финансовата криза и тези, произтичащи от организационните промени и
директните мерки във връзка с политиките по БЗР. Като цяло, кризата имаше
негативно въздействие върху здравето и безопасността на работниците поради
цялостното нарастване на несигурността, неблагоприятните организационни
промени, както и готовността за правене на компромис със стандартите по БЗР
и установените мерки.
На макро-икономическо ниво икономическата криза постави под напрежение
публичните финанси, като същевременно броят на работните места се орязва,
поради свиването или затварянето на компаниите. С това се предизвика общо
чувство на несигурност и нарастване на безработицата, което повишава и
свързаните със здравето рискове. Още повече кризата накара компаниите да
предприемат организационни промени и да се преструктурират в опитите им за
адаптиране и устояване на икономическия спад. Организационните промени
често способстват за зачестяване на работните места, предоставяни на
подизпълнители, както и за наличието на повече временни и на непълно
работно време работни места, за орязването на работната сила и намаляването
на ресурсите при „непроизводителната” работа. Тези промени поставят поголямо напрежение върху работниците и нещо повече - усложняват
стандартните фирмени политики и практики по здраве и безопасност (МОТ
2013). С утежняването на негативните въздействия на кризата, политиките и
стратегиите по БЗР са засегнати директно, като персоналът по БЗР се уволнява
или премества на други длъжности, орязват се бюджетите за осигуряването на
услугите по БЗР, а свързаните политики биват оставяни на заден план.
Потенциалното въздействие на кризата върху БЗР съответно е многомерно и
води до множество взаимосвързани явления и потенциален ръст в равнището
на инцидентите, заболяванията и смъртните злополуки сред заетите, успоредно
с повишаване заболеваемостта сред неработещите лица.
Анализът ясно демонстрира нуждата от повишаване на вниманието, което се
обръща на БЗР - организацията на труда става все по-сложна, а безработицата
расте. Ако е прекалено много да искаме подобрения в настоящата среда, то
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най-малкото настоящите БЗР стандарти трябва да се поддържат. Предстои
обаче регулациите по здравето и безопасността да бъдат преразгледани и
никакви нови директиви няма да бъдат актуализирани или приети в близко
бъдеще.
Финансовата криза:
-

Орязване на
разходите
Намалени публични
разходи

-

Намалена продукция

-

Орязване на
работни места
(свиване)

-

Затваряне на
предприятия

Организационни промени:
-

Повторно
приоритизиране на
ресурсите

Компромис при мерките по
БЗР:
-

Загуба на специалисти по
БЗР в предприятията

-

Намаляване на мерките
по БЗР

-

Влошаване на условията
по БЗР в неформалната
заетост

-

Намаляване на
„непродуктивните”
функции

-

Орязване на ресурсите
по БЗР

-

Повече почасова/
временна работа

-

Опасности от преумора/
поемане на нови задачи

-

Повече аутсорсинг/
подизпълнители

-

-

Уволнение на работници

Удължаване на
работните часове за
някои служители

-

Повече несигурност
Психологически стрес
от внезапно
уволнение

Ръст в злополуките на
работното място,
заболяванията,
смъртните случаи и
влошаване на здравето
при безработица

Резултатите от изследването на МОТ (2013) са подкрепени от скорошно
изследване, проведено от EU OSHA (Rial Gonzalez et al. 2010). Изследването
подкрепя тезата, че кризата влияе по негативен начин на БЗР - факторите,
които са представени като имащи негативен ефект върху здравето и
безопасността на работниците по време на рецесия, са:
-

Липса на ресурси като време, пари, персонал;

-

Липса на експертиза;

-

Незадоволителна култура по здраве и безопасност;

-

Липса на чувствителност при справяне с темите по здраве и безопасност;

-

Липса на техническа подкрепа или управление.

Поради това, никой от изброените по-горе фактори не е единствено свързан с
икономическата криза, но всеки от тях е ясно засегнат от тежката ситуация. В
частност, по време на криза се отделя по-малко внимание на здравето и
безопасността на работниците. Споменатото по-горе проучване на EU OSHA
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идентифицира основните причини за справяне с въпросите на здравето и
безопасността на ниво компания. Покриването на законовите изисквания и
натискът, оказван от служителите и/или техните представители, са класирани
като най-важните детерминанти за работодателите (90% и 76%). Натискът от
инспекторите по труда е на пето място с 60%. Тези резултати дават повод за
притеснение, тъй като всеки един от трите фактора са под натиска на
икономическата ситуация, свързаните с нея икономически реформи,
орязванията на бюджета и прекъсването в новите законодателни разпоредби.
Увеличаване несигурността на работното място
Фигура 2: Развитие на несигурността на работните места по време на
криза

Докато промяната в политиката сама по себе си дава повод за притеснения,
развитието и на работните места, и на пазара на труда като цяло е вероятно да
прикрият потенциалното негативно въздействие. Добре известен е фактът, че и
заплахата от безработица и общото чувство на несигурност, произтичащо от
възможността за предстоящата загуба на работните места, водят до значителни
последици за здравето на работника - няколко изследвания потвърждават, че
несигурността за запазване на настоящето работното място може да
представлява по-висок рисков фактор (отколкото действителната безработица)
за менталното (но и не само) здраве на работника. В този контекст кризата и
свързаните с нея процеси на преструктуриране повишават риска от влошаване
здравето както за работещите, така и за безработните. Депресията и
безпокойствието са най-често цитираните здравни проблеми. Според някои
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изследователи, при ниска сигурност на заетостта около 70% от работниците
могат да бъдат изложени на повишен риск от психо-социални заболявания и
хронични болести.
Сравнението на данните за липсата на сигурност за запазване на работното
място, проведено в европейските държави членки за периода 2008- 2012 г..
(Фиг. 3), показва нарастващата тенденция към увеличаване на несигурността по
време на криза и съответно повишения риск от здравни проблеми. Тъй като не
разполагаме със сравними данни за ЕС относно несигурността от гл.т.
запазване на работното място, то информацията във фигура 6.4 е измерена по
различни начини, в т.ч. проследявайки: а) личните възприятия за възможната
загуба на позицията, б) усещането за опасност от загуба на работното място в
кратък период от време, свързано с очакваните трудности за намиране на нова
работа. Въпреки различията в определенията на несигурността за оставане на
работното място, което затруднява и сравнението на данните между страните,
получената информация позволява да се изведат основните тенденции в
рамките на различните държави.
Цялостната тенденция показва, че европейското население се чувства понесигурно във връзка със ситуацията и перспективите на работните си позиции,
въпреки че са налице малко примери на стагнация (България) или дори
подобрения (Чехия). Усещането за нарастване на несигурността от гл.т.
запазването на работното място може да доведе до психо-социални
проблеми сред работниците. Също така, работниците могат (под
напрежението, продиктувано от усещането за несигурност на заетостта им)
да: а) приемат по-ниски стандарти по БЗР, б) да се съгласят да работят при
опасни условия на труд, в) да работят по-дълго, г) да пренебрегват
второстепенните инцидент(и), д) да откажат да докладват трудовите
злополуки или е) да не претендират за компенсации. Несигурността на
работното място може да доведе също така до засилено присъствие на
работното място, дори и в случай на заболяване, с което се повишават
рисковете за самите работници, но и се застрашават другите лица на работното
място, като, загрижени да запазят работата си, работниците са решени да
останат на работното си място при каквито и да е условия. Главна опасност
представлява комбинацията от нарасналата несигурност на работното място,
повишаването на временната заетост, преструктурирането, зачестяването на
мускулно-скелетните смущения, стреса и другите психо-социални фактори в
работата. Подобна асоциация между несигурността от запазване на работното
място и временната заетост генерира повишен риск за здравето. Научните
данни показват, че при подобен вид комбинация е по-вероятното работниците
да бъдат изложени на рискове, водещи до по-високи нива на контузии, повисока заболеваемост и по-крехко здраве като цяло, също по-голям риск от
самоубийство, както и по-високо ниво на хронични здравословни проблеми,
включително сърдечно-съдови заболявания и инсулти.
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Фигура 3: Психологическите рискове
Индикатор

Изследване

Тенденция

Белгия

Стрес на работното
място

SERV: 28.8%
проблематични през
2007 г.; 29.8%
проблематични през
2010 г.

България

Оплаквания за
стрес

NWCS: от 22% през
2005 г. до 40% през
2010 г.

Обща умора

NWCS: от 22% през
2005 г. до 60% през
2010 г.

Финландия

Преживяват
някакъв стрес

Work and Health
survey: 38% през
2006 г., 34% през
2009 г. и 35% през
2012 г.

Франция

Умствено
натоварване

SUMER data: от
23.3% през 2003 г.
до 23.4% през 2010
г.

Ирландия

Стресираща работа

National workplace
survey: 7% през
2003 г. до 10% през
2009 г. (‘always’)

Холандия

Бърнаут

Netherlands Working Най-високото ниво
Conditions Survey:
е през 2010 г.
средният брой точки
за оценка на
бърнаута се
покачва от 1.95 през
2007 г. до 2.06 през
2010 г. (по скалата
от 1 до 5)

Испания

Чувства се
стресиран и поема
прекалено много
работа

National Survey of
Working Conditions:
от 20.3% през 2007
г. до 23.9% през
2011 г.

Великобритания

Равнище на
заболеваемост,
свързано със стрес

HSE statistics: от
39% през 2007 г. и
42% през 2011 г.

Стресът като
основна опасност

TUC survey of safety
representatives: от
61% през 2006 г. до
62% през 2010 г.

(няма ясна
връзка с кризата)

стабилност през
2010 г. и оттогава
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Примери от предишни периоди показват връзка между неблагоприятната
ситуация на пазара на труда и нарастването на стреса. Дори и никое от
националните изследвания, показани във фигура 6.5., да не установява
директна причинна връзка между икономическата криза и повишеното ниво на
стрес и другите психосоциални фактори, тъй като наличието на стрес на работа
е отчетено и в периода, предшестващ кризата, то все пак се отчитат индикации
за нарастване на факторите на стрес (особено отчетливо в някои от страните).
Друго доказателство от изминалите 4 години показва потенциалните
драматични ефекти от понижаването на показателите по БЗР в компанията по
време на глобалната икономическа криза - БЗР става все по-важно за здравето
на работника и за тези, изправени пред загуба на работа. За илюстрация на
казаното по-горе, френският инспекторат по труда заключава, че „патогенните”
методи на мениджмънта за достигане на целта от освобождаване на 22 000
души персонал във френския Телеком, са сред причините за нарасналия брой
самоубийства от началото на 2008 г.
Икономическата криза, преструктурирането и по-нататъшното развитие на
информационните и комуникационните технологии се отразяват върху появата
на разнообразни психологически рискове. В едната крайност, Lundin and
Hemmingsson (2009) показаха с изследване, проведено в 26 страни, че голямото
и бързо повишение на безработицата се асоциира със значително нарастване
равнището на самоубийствата. Те твърдят, че загубилите работата си
служители по време на рецесия често са в по-голям риск от самоубийство, както
и че рисковете са дори по-големи сред най-малко образованите от тези
работници. Покачващото се равнище на самоубийства е знак за високите нива
на психически стрес сред работниците и техните семейства.
Така в настоящия момент е трудно да се установи директна причинна връзка
между кризата и нарастването на равнището на стрес на работа, но е налице
ясна възходяща тенденция при стреса на работното място, което изисква
внимание, предприемане на действия и борба с условията на трудпричинители на стрес. Още по-страшен е изводът, че съществува ясна връзка
между ръста при самоубийствата и ефектите от икономическата криза.
Следователно, за справяне с проблема са необходими действия на макро и на
микро ниво.
Комулативният ефект от старите и ново появяващите се рискове
През последните години не се наблюдава подобрение в ситуацията,
свързана със здравето и безопасността на работниците в Европа. В
последното изследване за условията на труд, публикувано от Европейската
фондация за подобряване на условията на живот и труд, се докладват
разнообразни индикатори, разкриващи липсата на подобрения в тази област,
дори при наблюдавания спад в стойността на някои от индикаторите,
вследствие на намалената икономическа активност в сериозно изложените на
специфични рискове сектори (като строителство и промишленост).
В ЕС-27 с високи стойности остават „старите” рискове (като излагането на
химикали, физически фактори и биологични агенти), но и стабилно се покачват
до неустойчиви нива рисковете, свързани с мускулно-скелетните смущения и
химическите агенти. Т.нар. „стари” рискове могат да въздействат по нов начин
върху трудовия живот, тъй като се съчетават с излагане на други типове
фактори, сред които са психосоциалните такива.
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С интензификацията на труда нарастват свързаните с работата психосоциални
заболявания, което води до сърдечно-съдови заболявания и разстройства,
свързани с психичното здраве. При различните държави варират и правилата за
разпознаването им като професионални заболявания и като инциденти на
работното място; разминаване има и при условията за компенсирането им само в Дания се срещат подобни условия в списъка на признатите
професионални заболявания.
Фигура 4: Развитие на условията на труд в ЕС

(В първата колонка от ляво е позицията „вибрации”, следвана съответно от
„шум”, „високи температури”, „ниски температури”, „вдишване на дим/ прах
и/или изпарения”, „химични субстанции”, „уморителни или болезнени пози”,
„тежки товари”, и съответно най-вдясно - „повтарящи се движения на
дланта или ръката”)
Мускулно-скелетните смущения са на върха в националните статистики за
признатите професионални заболявания. Те обхващат широк кръг от хронични,
възпалителни и дегенеративни заболявания; и въпреки големия им брой
превантивните действия остават много слаби. Базирайки се на настоящата
информация (Фиг. 4), те са една от основните европейски теми, свързани със
здравето на работното място, но са също така са и втората причина,
допринасяща за новоотпуснатите пенсии за инвалидност.
Но скелетните смущения имат многофакторна етиология и присъстват във
всички видове работа и сектори, причинявайки продължителни отсъствия по

22

болест, незадоволително възстановяване и често приключват с инвалидност.
Ситуацията става дори и по-лоша, когато мускулно-скелетните смущения
присъстват при работниците над 45 годишна възраст или при жените, тъй като
тогава лекуването им и възстановяването са по-бавни. В повечето случаи тези
оплаквания не се разглеждат като професионални заболявания и, тъй като
повечето от държавите членки ги обхващат и разглеждат по различен начин, не
е лесно да се направят сравнения.
Новопоявяващите се рискове са свързани с новите материали, наноматериали,
химикали-разрушители на ендокрина и нови индустриални сектори.
Работниците не са изложени само на една единствена субстанция, а на микс
или на множество такива. Все още не се знае какви са рисковете, механизмите
на действие при хората и въздействието върху здравето от (ин)директното
излагане на тях.
Според МОТ, в Европа на всеки 3.5 минути умира по един човек вследствие на
инцидент на работното място или от професионално заболяване. Трудно може
да се прецени състоянието на професионалните заболявания в Европа, поради
съществените
различия
в
държавите
членки
по
критериите
за
идентифицирането, признаването и компенсирането. Остава фактът, че
професионалните заболявания продължават да бъдат фатални за голям брой
работници.
Някои изводи
Икономическата
криза
е
главна
пречка
пред
осигуряването
на
конкурентоспособност, производителност и растеж в ЕС, както и за достигане
целите на стратегията Европа 2020. В своя документ - Оценка на Европейската
стратегия за здраве и безопасност на работното място 2007-2012 Европейската комисия признава, че „ политиката по БЗР може да създаде ползи
(както на общностно, така и на индивидуално ниво в компанията), надхвърлящи
разходите” (European Commission 2013b). Анализът, представен от експертите
на Европейския профсъюзен институт, също показва, че има множество
фактори, влияещи върху развитието на честотата на професионалните
инциденти и заболявания, а кризата е много важна детерминанта в тази широка
конфигурация.
Осигуряването на правилната и съдържателна форма на превенция означава,
на първо място, модерна и обширна законодателна база, достатъчни ресурси (и
човешки, и финансови) за добре развити и правилно функциониращи структури,
както и високо ниво на отговорност и от страна на общността, и от страна на
властите за насърчаване подобряването и устойчивото развитие на условията
на труд и на работната среда. Съществен компонент в превантивните структури
трябва да бъдат правоприлагащите органи, в частност Инспекциите по труда.
Тъй като ресурсите, включително публичните разходи, биват орязвани по време
на икономическа криза, Европейската комисия (2013b) признава, че ресурсите
за инспектиране на труда са били наистина намалени. Комисията добавя, че в
миналото основните дейности на Инспекциите по труда са варирали от
мониторинг и прилагането на минимални стандарти по здраве, безопасност и
условия на заетостта до такива икономически проблеми, като борбата с
незаконния труд. Орязването на ресурси и изместването на дейности
способстват за съществуващия хроничен недостиг на ресурси и подкопават
възможността за покриване приложението на разпоредбите, съдържащи се в
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новото или вече добре установеното законодателство.
Кризата изглежда забави или причини неправилно прилагане на европейските
или националните стратегии по БЗР, като така се постигна много по-малко от
очакваното. Междувременно броят на трудовите злополуки намаля през
периода 2007-2012 г., като сред основните причини за това е, че вследствие на
кризата високо рисковите сектори се свиха, заетостта намаля, а работниците са
склонни да изпитват страх от докладване на злополуките.
С проточването на кризата предизвикателствата пред БЗР се увеличават.
Нараства броят на временните работници и на служителите по договор,
преотстъпени от един предприемач на друг, като в същото време европейското
население застарява, а с увеличаването на пенсионната възраст от
работниците ще се изисква да работят по-дълго време. Междувременно
интензивността на труда също се увеличава.
И накрая, липсата на информираност е принципна бариера пред превенцията.
При тази обезпокоителна еволюция (по-малко служби за превенция, слаб
баланс между личен живот и работа, несигурни практики, причиняващи смърт)
какъв ще бъде бъдещият сценарий за професионалното здраве и безопасност?
Необходим е нов път напред от гл.т. прегледа на застоялата стратегия по БЗР и
повишаващите се предизвикателства към БЗР. Първата стъпка е приемането на
новата европейска стратегия по здраве и безопасност и работата по
съответните директиви. ППРРР не може да бъде единственият стимул за БЗР
на европейско ниво. Превантивните структури - като Инспекциите по труда,
трябва да бъдат осигурени с ресурси и власт за изпълнение на своя мандат.
Междувременно, по-малко традиционно и все още слабо застъпени предизвикателствата като психосоциалните рискове, застаряващото население
и джендър аспектите на БЗР трябва да получат заслужено внимание. Втората
стъпка е необходимостта от: а) решаване на ключови въпроси (необходимо е
финализирането на преразглеждането на Директивата за канцерогени и
мутагени, б) обръщане към Директивата за мускулно-скелетните смущения; в)
осъвременяване на информацията за професионалните заболявания, г)
осигуряване на подкрепа към структурите за превенция. Не на последно място,
трябва да бъдат разпознати и адекватно третирани новите рискове, като
например, тези създавани от наноматериалите и ендокринните разрушители.
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ДАННИ ОТ КЛЮЧОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА
ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО

Изследването на Евробарометър относно условията на труд
Условията на труд са една от ключовите области, покрити от законодателството
на Европейския съюз. С това законодателство се дефинират минималните
изисквания за всички работници по различни теми, включително работното
време, информирането и консултирането на работниците, професионалното
здраве и безопасност на работното място, както и условията за работниците на
а) пълен работен ден, б) работа на непълно работно време и в) работа чрез
Агенциите за временна работа.
Изследването на условията на труд на Евробарометър по поръчка на Генерална
дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“10, представя мненията
на респондентите за текущото състояние на условията на труд в тяхната страна
като цяло, както и развитието на условията на труда през последните 5 години.
За целите на настоящия брой на „Социална Европа“ анализът на резултатите
от Евробарометър ще върви по две основни линии: 1) проследяване на
средноевропейските стойности по всеки един от въпросите; 2) проследяване на
равнището на показателите в България.

10
Изследването е проектирано да изследва широк спектър въпроси относно условията на
труда и професионалното здраве и безопасност, включително: а) основното мнение на
работниците за състоянието и тенденциите на условията на труда в тяхната страна, б)
удовлетвореност от условията на труд като цяло, но и по отношение на специфични елементи
като работно време, натовареност, автономност, баланс личен-професионален живот, в) достъп
до платен отпуск, периоди на почивка, гъвкавост на работното място, г) информиране и
консултиране, д) здраве и безопасност на работното място, включително и опит от свързани с
работата здравословни проблеми и инциденти. Изследването е проведено в 28-те страни
членки на ЕС в периода 3-5 април 2014 г.
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Докато над 50% от европейците оценяват като добри условията на труд в
страната си (8% ги определят като ‚много добри“ и 45% като „сравнително
добри“), то в България условията на труд се оценяват е съществено по-ниско –
по-малко от 1/3 ги определят като добри.
Като цяло, удовлетворени ли сте или не от настоящите Ви условия на
труд?

(в син цвят са представени общо положителните отговори на въпроса, а в
червен общата неудовлетвореност (в различните й нюанси)
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По отношение на удовлетвореността от условията на труд, повече от две трети
(77%) от интервюираните в ЕС заявяват, че са удовлетворени (от които 25% са
„много удовлетворени“, а 52% са „сравнително удовлетворени“). България
изостава по индикатора обща удовлетвореност, като стойността тук е 70%. 29%
от българите в по-голяма или по-малка степен остават неудовлетворени от
условията на труд или това е приблизително 1 на всеки 3-ма работещи.
По въпроса дали условията на труд в тяхната страна са се подобрили, останали
са същите или са се влошили през последните 5 години, на европейско ниво
повечето лица определят условията като влошили се (57%). Малко над една
четвърт (27%) мислят, че условията са се запазили същите, докато 12%
посочват, че са се подобрили. Почти половината (47%) от респондентите в
България споделят, че условията на труда са се влошили - ниво, което макар да
е по-ниско от средното европейско ниво, все пак индуктира за съществени
проблеми и неблагоприятна среда за работещите.

Специален раздел на изследването разглежда проблемите, свързани с БЗР.
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Доколко сте удовлетворени от всеки от посочените аспекти на
настоящата Ви работа: Здраве и безопасност

На европейско ниво сред работещите респонденти повече от 8 на всеки 10
човека или 85% изразяват удовлетворение от здравето и безопасността на
настоящето им работно място (като 41% са „много удовлетворени“, а 44% са
„сравнително удовлетворени“). Малко над 1 на всеки 10 души (или 14%) дават
отрицателна оценка (от които 10% посочват, че „не са много удовлетворени“, а
4% казват, че въобще не са удовлетворени). Измереното ниво на
удовлетвореност по отношение на здравето и безопасността в България остава
сходно с това в Европа 28. Преобладаващата част от трудещите се българи
(81%) определят в по-голяма или по-малка степен като задоволителни здравето
и безопасността на работното си място. Приблизително един на всеки петима
обаче констатира като проблемен този аспект от трудовия си живот.
По отношение на консултирането по темите за здравето и безопасността на
работното място от работодателя или от представител по здраве и безопасност
62% от европейците отговарят с „да“, 37% с „не“. По този въпрос се наблюдават
различни отговори в отделните държави - най-малко положителни отговори са
получени в Гърция (25%), Хърватия (37%), Малта (38%) и Кипър (39%).
България се нарежда в четворката на страните с най-голям дял на отговорилите
с „да“ на въпроса, като тази класация е оглавена от Словакия (90%), следвана
от Чехия (87%), Унгария (82%), България (78%).
Повече от три четвърти (77%) посочват, че на работното им място е осигурена
информация и/или обучение по здраве и безопасност, а 59% заявяват, че
съществуват мерки за превенция на здравни проблеми или инциденти в
работата. Под половината респонденти (47%) заявяват, че има действащи
мерки за хората, връщащи се от продължително боледуване, а 32% - че на
работното им място има мерки за наемане на хора с хронични заболявания или
увреждания. Трима от 10 (31%) казват, че са налице мерки за адаптиране на
работното им място към по-възрастните хора, докато 24% споделят, че
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работното им място разполага с мерки за справяне с новите и възникващи
рискове.
От гл.т. на прилаганите на работното място мерки, свързани със здравето и
безопасността, отговорите в България в по-голяма или в по-малка степен се
намират близо до средното европейско ниво. Както може да стане по-ясно с
таблицата по-долу, при съществена част от показателите отговорите на
респондентите се доближават до средните за Европа. Регистрира се обаче
сериозно изоставане в страната ни по мерките за наемане на хора с хронични
болести или увреждания, както и при мерките за адаптиране на работното
място към по-възрастните хора.
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На въпроса „Какви според Вас са основните рискове за здравето и
безопасността на работното Ви място?“, европейските работници отчитат като
основен риск за здравето и безопасността на работното място излагането на
стрес (53%). На следващо място се нареждат ергономичните рискове. Повече
от една четвърт споменават повтарящите се движения или заемането на
изморителни и болезнени пози (28%), а 24% посочват всекидневното вдигане,
носене или преместване на товари.
Почти 1 на всеки петима пък посочва като риск за здравето и безопасността
възможността за инциденти и сериозни наранявания (18%), а 17% споменават
за излагане на шум и вибрации. Около 1 на всеки десет души посочват като
основен риск „излагането на насилие и тормоз“ или „излагането потенциално
опасни химикали“ (и двата отговора са с по 11%), докато 9% споменават
излагането на инфекциозни материали или субстанции.

В България отчетената стойност на редица от посочените индикатори
съществено се различава от средните европейски стойности, изненадващо в
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положителна посока. Респондентите от страната ни заявяват по-ниски нива на
излагане на стрес, повтарящите се движения или заемане на изморителни и
болезнени пози, всекидневното вдигане, носене или преместване на товари,
риск от инциденти или сериозни наранявания, излагане на тормоз и насилие,
излагане на потенциално опасни химикали, излагане на инфекциозни
материали или субстанции. Същевременно отговорите на анкетираните в
България лица показват завишени спрямо европейските нива рискове за
здравето и безопасността на работното място по отношение на „излагане на
шум или вибрации“.
По отношение на това дали са изпитвали някакъв здравословен проблем през
последните 12 месеца, който или е причинен или се е влошил/ задълбочил от
работата им, повече от една четвърт споделят, от една страна, за костни, ставни
или мускулни проблеми, а от друга - за стрес, депресия или безпокойство. Това
са двата най-често споменавани отговора, всеки от които е генерирал по 27%.

Съответно 6% от запитаните европейци споделят за претърпени инциденти или
контузии; други 6% заявяват, че изпитват други здравословни проблеми,
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причинени от работата им. Нисък остава делът на хората, докладвали за
алергии (5%), дихателни или белодробни проблеми (4%), инфекциозни
заболявания (4%). Като цяло, през последните 12 месеца половината от
респондентите са изпитали най-малко един от посочените здравословни
проблеми, вследствие от или влошени от работното им място. Останалите 50%
от запитаните заявяват, че не са изпитали никой от посочените по-горе
здравословни проблеми.
В България равнището на почти всички от разгледаните по въпроса показатели
е по-добро или кореспондира със средното за Европа. Съществен обаче е
делът на българите, отчитащи здравословни проблеми във връзка с работното
си място (38%). Почти всеки пети (или 22%) от трудещите се докладва за „стрес,
депресия или безпокойство“. Не е за пренебрегване и делът на българските
работници (17%), които съобщават за „костни, ставни и мускулни проблеми“.

По отношение на ползваните болнични дни през последните 12 месеца, поради
здравословни проблеми, причинени или влошени от работата им или от
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работен инцидент, повечето (62%) отговарят, че не са взимали никакви
болнични дни. Малко над един от десетима (11%) са излизали от 1 до 3 дни в
болничен, а 14% са използвали от 4 до 15 дни по тази причина. Почти един на
всеки десет души (8%) са използвали от 16 дни до 2 месеца, докато 3% са били
от 2 до 6 месеца в отпуск по болест поради някоя от посочените причини. Много
малък е делът на респондентите (1%) заявили, че в момента са в болнични и не
очакват да се завърнат на работа.
Близък до европейското ниво е делът на респондентите от България (63%),
които докладват, че не са взимали нито един ден болничен, поради
здравословни проблеми, причинени или влошени от работата им или от
работен инцидент. Ниски са и стойностите на условно казано попродължителните отсъствия (започващи от 2 месеца и стигащи до 1 година)
(или общо 3%). Приблизително една четвърт от лицата са използвали болничен
по посочените причини от 1 до 15 дни (или общо 24%). Ето защо трябва с
внимание да бъдат преразглеждани параметрите на работната среда от гл.т.
здравето и безопасността на трудещите се и да се предприемат целенасочени
мерки за създаване на дори още по-добре конструирано за работника работно
място.
„Джендър перспектива към заетостта и условията на труд при
възрастните работници“. Доклад на Института на ЕКП (ETUI), март
201411
Целта на доклада е да представи структуриран джендър анализ на труда и
заетостта на възрастните работници (над 50 годишна възраст). В методологията
са включени избрани индикатори от множество области, разгледани като
релевантни на предишни анализи с оглед оценяване качеството на труда и
заетостта в Европа от гл.т. на остаряването. Сред разгледаните области е и
тази на тежък физически труд, като тук внимание се обръща на влошаването на
здравето, срещаните трудности в края на трудовия път, въздействията при
излизане от работна сила.
Лична оценка на здравето
От личната оценка на здравето се вижда как с нарастване възрастта на
работниците и служителите се увеличава и делът на лицата (и при мъжете, и
при жените), които възприемат като лошо своето здравословно състояние.
Върхът на това своеобразно разпределение е съответно при групите на 55-59
годишните - приблизително 38% се оплакват от влошено здраве.

11

Автори Patricia Vendramin and Gerard Valenduc
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Лична оценка на здравето, разпределение по пол и възрастови групи (%),
ЕС-27, Европейско проучване на условията на труд, 2010 г.

Негативен ефект от полагания труд върху здравето; резултатите са
представени по пол и възраст (% от служителите, Европа 27,
Европейското проучване на условията на труд 2010 г.)

Отговорите на въпроса „Засяга ли по негативен начин работата Ви Вашето
здраве?“ показват незначителни джендър различия. Сравнението на отговорите
на лицата над 50-годишна възраст в различни професионални категории
разкрива джендър различия.
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Процент на работниците и служителите на възраст 50 и повече
години, които споделят, че работата им засяга по негативен начин
тяхното здраве, по пол

Най-големите джендър различия при лицата на 50 и повече години засягат
групата на професионалистите (30.6% негативно въздействие за жените и
21.6% за мъжете) и тази на професиите, свързани с услугите за личността
(20.9% негативно въздействие за жените и 30.3% за мъжете). Важно е да се
каже, че и двете професионални групи включват много жени, работещи в
здравеопазването (сестри и здравни асистенти), образованието и търговията.
Сравнението между държавите разкрива също така ситуации, където мъжете са
в по-лошо положение. Изследвано е също така и преобладаването на
определени здравословни състояния във връзка с възрастта. В частност,
болките в кръста засягат повече от един от двама работници (мъже и жени) на
възраст над 50 години.
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Мускулно-скелетните смущения в горната част на тялото засягат повече от една
на всеки две жени от 50-годишна възраст до пенсиониране; съответно подобни
смущения в долната част на тялото са 36%. Ситуацията при 50-годишните мъже
е подобна, но пропорцията намалява след това.
Мускулно-скелетни смущения, резултати по пол и възрастови групи (%
от служителите, ЕС-27

Излагането на стрес е ключов фактор за взимане на решение за пенсиониране.
Способността за справяне със стреса намалява с напредване на възрастта.
Четвърт от мъжете на 50 и повече години (24.5%) и 27.6% от жените в същата
възрастова група са изложени на стрес на работното място. Дяловете варират в
различните професионални категории, като на места има големи джендър
различия. Така например, повече спрямо мъжете са изложените на стрес жени
специалисти, мениджъри и супервайзъри.
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Излагане на стрес при работещите на възраст 50 и повече години, по
професионални групи и по пол (%) ЕС-27, Европейско проучване на
условията на труд, 2010 г.

Европейската седмица по безопасност и здраве при работа 2014: Стресът
остава основен проблем в Европа
Традиционно в края на месец октомври се отбелязва Европейската седмица по
безопасност и здраве при работа, централно събитие на кампанията
„Здравословни работни места“. Кампанията за периода 2014-2015 г. под наслов
„Здравословни работни места - управлявай стреса!” поставя акцент върху
значението на признаването на стреса на работното място и други
психосоциални рискове. Тя насърчава тяхното управление като част от
интегрирания подход за поддържане на здравословно работно място.
Д-р Криста Седлачек, директор на Европейската агенция по безопасност и
здраве при работа, заяви при откриването на кампанията: „Това е проблем,
който може да нанесе огромни щети както на здравето на работниците и
служителите, така и на предприятията. Като имаме предвид, че стресът
на работното място е вторият най-често съобщаван здравословен проблем
в Европа и че разходите на предприятията във връзка с психични
разстройства се оценяват на около 240 милиарда евро годишно, това е
нещо, което не можем да си позволим да пренебрегваме.“
Една четвърт от работниците в Европа заявяват, че изпитват стрес на работното
си място през цялото или през преобладаваща част от времето; подобен е
делът и на тези, които казват, че работата им влияе по негативен начин. Това
става ясно от изследването „Психосоциалните рискове в Европа:
разпространение и стратегии за превенция“, проведено от Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейската
фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound).
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Изследването беше представено при откриването на кампанията „Здравословни
работни места - управлявай стреса!”
Според резултатите от изследването, около 52% от работещите в България
смятат, че случаите на стрес на работното им място са чести и много чести.
Само 7% посочват, че не са подложени на стрес, а 40% - че случаите на стрес
са редки. Тези данни са много близки до средните за ЕС.
Според Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, най-често
посочваните причини за стрес на работното място са реорганизация или
несигурност на работното място (72 % от респондентите), удължено работно
време или прекомерно работно натоварване (66 %) и нагрубяване или тормоз
на работното място (59 %). Подобни са и данните за България, където сред
най-често срещаните причини за стрес респондентите посочват: реорганизация
(преструктуриране на работата) или несигурност на работните места - 57%,
неприемливото поведение на работното място (нагрубяване или тормоз) – 44%,
удължено работно време и натоварването – 43% и липсата на подкрепа от
страна на колегите или ръководителите при изпълнение на задълженията –
38%.
През последните години, психосоциалните рискове, свързани с работата, се
превръщат във все по-нарастващ глобален проблем, оказващ сериозно влияние
както върху здравето и благополучието на работещите, така и върху бизнеса и
системите за социална защита, поради свързаната с тях временна
нетрудоспособност и по-ниската производителност на труда. Отрицателните
психологически, физически и социални последици на психосоциалните рискове
най-често са свързани с неефективна организация и управление и
неблагоприятен социален климат на работното място.
Едно от най-важните послания на Кампанията на Европейската агенция по
безопасност и здраве при работа е, че психосоциалните рискове могат да се
управляват ефективно и да бъдат предотвратени. Според Директора на
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа „психосоциалните
рискове, макар и да са по-чувствителни, могат да бъдат преодолени по
същия систематичен начин, както и традиционните работни рискове чрез
използване на модела за оценка на риска“. Директорът на Европейската
фондация за подобряване на условията на живот и труд - Хуан Менедез-Валдес
(Juan Menedez-Valdes) счита, че „намаляването на психосоциалните рискове и
защитата на работниците от тези рискове е от ключово значение за
удължаване на трудовия живот и предотвратяване ранното напускане на
пазара на труда”.
Изследването показва, че ролята на социалния диалог и социалните
партньори е много важна за повишаване на осведомеността и
осъществяването на интервенции“.
Европейските социални партньори признаха важността на социалния диалог за
превенцията на психосоциалните рискове с подписването на две автономни
рамкови споразумения по свързания с работата стрес през 2004 г. и по
насилието и тормоза на работното място през 2007 г. Тези споразумения
представляват ангажимент за тяхното прилагане на национално равнище чрез
законодателството и инициативи на социалните партньори.
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Изявление на Г-20 за по-безопасни и здравословни работни места
Безопасните и здравословни работни места са съществен елемент за силен,
устойчив и приобщаващ растеж. Според МОТ свързаните с работата злополуки
и заболявания са причина за смъртта на повече от 6300 работници всеки ден и
за загубата на 4% от световния БВП в директни и индиректни годишни разходи.
Не само че тези злополуки и заболявания са ужасна човешка трагедия, но те
също така способстват за загубата на работни дни, намаляване на
производителността, неефективни връзки между работодателите и
работниците, но имат и други последствия, оказващи неблагоприятно
въздействие върху индивидите, семействата предприятията, общностите и
националните икономики.
Членовете на Г-20 са ангажирани
с подобряването на здравето и
безопасността (БЗР) в собствените им икономики, но и в света като цяло. В
тази връзка ние подчертаваме необходимостта от подходящи и укрепващи
рамки за БЗР, както и от ефективни системи по прилагането и спазването им,
мениджмънт на здравето и безопасността, събирането на данни. Отбелязваме
също и съществената роля на социалните партньори, водеща до
безопасни и здравословни работни места. Насърчаваме страните да
обмислят ратифицирането на съответните конвенции на МОТ, но да се
възползват ефективно от Ръководните принципи на бизнеса и човешките права
на ООН, Трипартитната декларация на МОТ за принципите, засягащи
мултинационалните компании и социалната политика, но и от Ръководните
принципи на ОИСР за мултинационалните компании.
Ангажираме се да предприемем действия за подобряване на БЗР чрез
следните мерки на национално и колективно ниво, вземайки предвид
националния контекст на всяка страна. По време на бъдещите
председателства на Г-20 се ангажираме още да наблюдаваме прогреса по
отношение на тези мерки:
1. Да следим за гарантиране на това националните органи по безопасност
и здраве да отговарят на нуждите на работниците и работодателите
посредством текущо оценяване, ефективни стимули и консултативни
услуги, засягащи потенциалните рискове, мерки по превенция и защита,
мениджмънт на риска и контрол;
2. Да укрепваме законодателството и осигуряваме адекватни ресурси за
превенция и обезщетяване, обучение, подпомагане на изпълнението,
усилия по прилагането;
3. Да подобряваме събирането на информация и използването на
емпирични данни за изпълване дизайна на програмите и ефективните
целеви и широкообхватни усилия;
4. Да възприемем целенасочени мерки за подобряване условията по БЗР
за уязвимите работници и високо рисковите сектори
5. Да повишаваме осведомеността, най-вече сред малките и средните
предприятия, относно значението на БЗР и позитивното въздействие от
по-безопасните и здравословни работни места върху продуктивността,
участието на работната сила, икономическия растеж, устойчивото
развитие;
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6. Да събираме и споделяме добри практики сред членовете на Г-20 и
заинтересуваните страни извън Г-20, да подкрепяме изучаването на
новите предизвикателства, произтичащи от технологичния напредък и
демографските промени;
7. Да подкрепяме доброволните национални и интернационални усилия за
извършване на обмени, споделяне на релевантни технологии и
координиране на техническото сътрудничество;
8. Да си партнираме с МОТ за подобряване на световната БЗР и да
насърчаваме сътрудничеството при националните, двустранните и
колективните усилия на Г-20;
9. Да продължаваме да сме силно ангажирани със социалните
партньори по отношение на колективните и националните действия
за подобряване на БЗР;
Насърчаваме отговорните бизнес практики и ефективното ангажиране на
веригата на доставчиците за подобряването на БЗР, обръщайки се съответно
към ръководните принципи и стандартите на ООН, МОТ и ОИСР.
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КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ ЕКП И
МКП
Новини от ЕКП
24 - 26 септември 2014: Конференция на ЕКП и Института на ЕКП на тема
„Европа на кръстопът. Кой е пътят към качествени работни места и
просперитет?“
На конференция, проведена съвместно от ЕКП и Института към ЕКП (ETUI),
беше обсъден въпросът за заетостта, както и необходимостта от разработване
на нов подход за справяне с предизвикателствата при борбата с безработицата,
със сегментирането на трудовите пазари, несигурната заетост, мобилността,
обучението, заетостта при по-възрастните работници и психо-социалните
рискове на работното място. Дискутирани бяха въпросите за това, как може да
бъде изградена истинска европейска икономическа демокрация, която да
засили социалния диалог и информирането, консултирането и участието на
работниците в икономическия живот, както и за възможните стъпки за
предотвратяване на социалния дъмпинг.
Повече информация за пленарните заседания и проведените панелни срещитук.
6 октомври 2014: Среща на европейските синдикални лидери и Рим
В свое изказване в рамките на срещата, Бернадет Сегол (Генерален секретар
на ЕКП) изтъкна, че Европа не се възстановява и че икономическите политики
на Европейската комисия и на Европейския съвет не работят. „Катастрофалният
отговор на Европа към кризата - строгите икономии - доведе Европа до
социална криза. Европа не се нуждае от повече строги икономии, нуждае се от
нови политики. Искаме инвестиционен план за добри работни места и устойчив
растеж на европейско и национално ниво, мобилизирайки публичните и
частните фондове“, изтъкна още тя.
Като призив към институциите на Европейския съюз бяха изведени следните
приоритети:
 Възприемане на извънреден европейски план за инвестиции с оглед
постигане на устойчив растеж и заетост;
 Възобновяване и засилване на диалога между синдикати, работодатели и
правителство на европейско и национално ниво, за да се създадат найдобрите условия за преодоляване на кризата и насърчаване на
икономическото възстановяване;
 Спиране на „реформите“, които генерират заплащане на равнището на
бедността, несигурна заетост и повече неравенства.
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Октомври 2014 г.: Няма работни места на мъртва планета!
Резолюция на Изпълнителния комитет на ЕКП по повод обсъждания
Енергиен пакет в областта на климата и енергетиката до 2030 г.
Одобреното от европейските лидери в рамките на октомврийската среща на
високо равнище – 40% намаление на емисиите на парниковите газове, е
разгледано от ЕКП като достойно усилие, изпращащо позитивен сигнал за
международните разговори по климата. ЕКП обаче съжалява, че
неамбициозните цели по възобновяемата енергия и енергийната ефективност
няма да генерират инвестиции и да създадат работни места в Европа. Преди
провеждането на тази съществена среща на високо равнище по определяне на
климатичните и енергийните цели, ЕКП прие далеч по-всеобхватна
резолюция12, призоваваща за:
 Европейски цели относно 40% намаляване на емисиите на парниковите
газове, най-малко 30% възобновяеми енергийни източници в крайния
енергиен микс, намаляване потреблението на първична енергия наймалко с 40% спрямо 2005 г. (енергийна ефективност); европейските цели
трябва да бъдат комбинирани с обвързващи национални такива;
 Европейската комисия да излезе със специфични предложения за
справяне
със
социалното
въздействие
на
стратегията
по
декарбонизиране за регионите и секторите, където ползите от
нисковъглеродната икономика са по-трудни за гарантиране;
 Нисковъглеродният преход в Европа да се превърне в истински
индустриален проект с по-силно мобилизиране на бюджета на ЕС и
финансовите инструменти за подкрепа на нисковъглеродните иновации
чрез анализи, развитие и демонстративни проекти.
Изпълнителният комитет на ЕКП и националните синдикални лидери са
единодушни, че:
Енергийният пакет е много спешен въпрос, за който са необходими политически
решения, които да отговорят на предизвикателствата, породени от глобалното
затопляне. Проблемите, свързани с масова безработица и нарастващото
неравенство в Европа не могат да бъдат решени чрез посегателство върху
околната среда. Не може да съществува заетост и социална справедливост на
една опустошена планета, нито може да има политика по околната среда, без в
нея да присъства силно социално измерение.
По този повод, г-жа Бернадет Сегол, Генерален секретар на ЕКП заяви:
"Измененията в климата представляват екзистенциално предизвикателство за
човечеството. В същото време съществуват огромни възможности за работа в
енергийната инфраструктура, в сферата на възобновяемите енергийни
източници и енергийната ефективност. Като синдикалисти ние искаме да бъдат
поставени амбициозни климатични и енергийни цели, но и настояваме за
справедливост на прехода към икономика с ниски въглеродни емисии.
Положителните и отрицателните въздействия върху работната среда трябва да
12

Резолюция на Изпълнителния комитет на ЕКП по повод обсъждания Енергиен пакет в
областта на климата и енергетиката до 2030 г.
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бъдат управлявани справедливо, като работниците не следва да бъдат
пренебрегвани за сметка на технологичните промени."
Пълната позиция на ЕКП „Пакетът за енергия и климат в Европа за 2020-2030 г.:
приоритетите на ЕКП за осигуряване на справедлив преход“ е достъпна на
английски език тук.
1 юли 2014 г. Обръщение на ЕКП към новоизбраните членове на
европейския парламент
В Обръщението на ЕКП се посочва, че новият Европейски парламент започва
работа в ключов момент за Европа. Еврото може и да е в безопасност, но
кризата все още не е приключила. Има 25 милиона незаети лица, 7.5 милиона
млади хора, които нито учат, нито работят и съществува риск да бъде изгубено
цяло
поколение.
В доклада си за 2014/15, Международната организация на труда посочва, че
"бедността и социалното изключване понастоящем засягат повече от 123
милиона души в ЕС, 24% от населението - много от тях жени, деца, възрастни
хора и хора с увреждания. Повече от 5 години цената за приспособяване пада
върху населението, принудено да се бори с предизвикателствата на
намаляващ брой работни места и по-ниски доходи. Намалелите доходи на
домакинствата водят до по-слабо потребление и търсене, забавящи процеса на
възстановяване. Постиженията на Европейския социален модел, който
значително намали бедността в периода след Втората световна война, са
силно засегнати от краткосрочни реформи на адаптиране."
ЕКП призовава ЕС да приеме нови политики като приоритет при
справянето с кризата и с цел възвръщането на доверието в Европейския
съюз и в демократичните политики. ЕКП призовава новия Европейски
парламент да направи всичко по силите си, за да постигне:
- Обновена Стратегия за заетост, като главен приоритет на ЕС: амбициозен
инвестиционен план за създаването на качествени работни места, с цел
отново да заработи индустрията. Необходими са европейско, държавно,
обществено и частно финансиране за постигане на иновации в индустрията,
научноизследователска дейност, образование, обучение, здравеопазване и
преход към устойчиво развитие, както и гаранция за младежката заетост.
- Прекратяване на строгите мерки за икономии. Необходимо е да се
консолидират обществените финанси, но не чрез унищожаване на
социалната закрила. Необходима и от изключителна важност е промяна в
икономическите препоръки на Европейската комисия към държавите-членки.
- По-справедлива фискална политика. Необходими са нови обвързващи
мерки за борба с укриването на данъци и с измамите. Също така, ЕС трябва
да засили своята борба с недекларирания труд.
- Гаранция, че икономическите свободи не се ползват с предимство пред
основните социални права. Главен приоритет на ЕС трябва да бъде
подобряването на условията на живот и на труд, ангажимент, който трябва
да бъде превърнат в "Социален протокол за прогрес", приложен към
споразуменията.
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- Преосмисляне на програмата Refit. Преразглеждане на въпросите,
свързани със здравето и безопасността при работа и други права и на
работещите. Програмата не трябва да натоварва икономиката.
- Слагане край на несигурните работни места и ниското заплащане. Трябва
да бъде установен минимален социален доход, базиран на общите
европейски принципи.
- Социален диалог и колективно договаряне. Социалният диалог е от
съществено значение за най-успешните икономики в Европа и трябва да
бъде осъществяван по цялата й територия. Икономическите препоръки на
Комисията не трябва да подкопават социалния диалог.
- Рамкова директива за преструктуриране.
- Последващи действия за прилагане на директивата за равно заплащане.
- Еднакво третиране на мигрантите с другите работещи.
- Необходима е амбициозна Европейска стратегия за здраве и безопасност
на работното място, като в същото време трябва да се избегне допълнително
отслабване на Директивата за работно време.
- Качествени обществени услуги. ЕС трябва да постави нови и амбициозни
цели за постигане в областта на грижите за децата, трябва да развие и
приеме нови цели за грижите на възрастни. Изискване към Европейската
комисия да предостави директива за отпуските на болногледачите.
- Открито договаряни търговски споразумения, прилагане правата на
работещите.
Октомври 2014 г. Годишният обзор на растежа за 2015 - Европа трябва да
има нов старт
Позиция, одобрена на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП, 22
октомври 2014 г. 13
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ЕКП
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След публикуването през 2011 г. на първия годишен обзор на растежа,
Европейската комисия провежда координирана политика за строги бюджетни
икономии, за намаляване на заплатите и за ограничаване на социалните права.
По повод тези политики, ЕКП непрекъснато се обръщаше към европейските
политици и призоваваше за промяна, като посочваше тежките отрицателни
последици от тези действия. Също така, ЕКП предупреждаваше за
противоречивия характер на политическите препоръки на новия Европейски
семестър и за това, че фокусът единствено върху строгите икономии, дори и
представян за "подпомагаща растежа фискална консолидация", би затруднил
икономическото възстановяване на Европа и доминира над социалните
приоритети. В допълнение, този фокус върху строгите икономии, затруднява и
прехода на ЕС към по-екологична икономика.
13

http://www.etuc.org/documents/annual-growth-survey-2015-europe-must-have-new-start
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Преди публикуването на поредния пети годишен обзор на растежа (2015 г.) на
икономиката, заетостта и социална ситуация в Европа, фактите показват, че
ЕКП е била права в своята преценка. Състоянието на Европейския съюз в
момента се характеризира с бавно възстановяване, нарастваща дефлация и
устойчиво високи равнища на безработица. Това потвърждава провала на
политиката на ЕС за строги икономии.
Пет години след началото на финансовата криза през 2009 г., ЕКП е
принудена да отбележи, че:
-

Възстановяването на икономиката в еврозоната, което беше твърде слабо,
приключи през второто тримесечие на 2014 г., и в момента икономическата
дейност е отново в застой (нулев растеж). Дори има и мнения, че
икономиката на еврозоната никога не се е възстановявала след рецесията
през 2011 г., т.е. на практика рецесията в еврозоната продължава вече три
години. В същото време, прогнозите за растеж са ревизирани отново към
намаление като са предвидени много ниски темпове на растеж за 2015 г. и
2016 г., въпреки че няколко държави-членки извън еврозоната
(Обединеното кралство, Полша, Швеция) имат донякъде по-добри
перспективи.

-

Европейската централна банка (ЕЦБ) не успя да изпълни целта, която си
беше поставила за постигане на ценова стабилност. В момента
инфлацията в еврозоната е доста под целта (под 2%), докато темпът на
инфлация - от едва 0,4% е твърде близък до дефлация. Осем държавичленки (от които 6 от Еврозоната) през август 2014 г. вече регистрират
дефлация.

-

Дори президентът на Европейската Централна Банка беше принуден да
признае, че възстановяването не е в ход, че прогнозите за по- дългосрочна
инфлация не се доказаха и че ще са необходими политики, насочени към
търсенето, главно фискални политики, за рестарта на икономиката.

-

Отделни държави-членки се превърнаха в заложници на динамиката на
дефлацията, свързана с конкурентното заплащане на труда. Структурната
дерегулация, която беше наложена или въведена в Гърция, Португалия и
Испания, сега оказва голям натиск върху Франция и Италия. Но, ако те
решат да проведат подобни структурни реформи, търсенето на вътрешните
им пазари ще се увеличи значително, което в крайна сметка ще насочи
икономиката към повишаване на инфлацията.

-

Както не се осъществи широко прокламираното икономическо
възстановяване, не се осъществи и очакваното възстановяване на
основата на нарастване на броя на работни места в Европа: днес 25
милиона души, включително 5 милиона под 25- годишна възраст са без
работа. Равнището на заетост в ЕС (за групата 20-64 години) продължава
да се колебае около 68,4%, което прави недостижима целта, поставена в
Стратегията Европа 2020 за повишаване на равнището на заетост за
мъжете и жените до 75%. Въпреки, че нивата на безработица започват да
спадат, бавното темпо на този спад, както и прогнозите за слаба икономика
показват, че ще отнеме много време, вероятно повече от десетилетие,
преди равнището на безработица да се върне на нивата си от преди
кризата.
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-

Един от всеки четирима европейци са "изложени на риск от бедност".
Следователно, целта на Стратегията ЕС 2020 - над 20 милиона души да
бъдат извадени от бедността, няма да може да бъде изпълнена. Найлошото е нарастването на бедността сред населението в трудоспособна
възраст: "Бедността при работещите" се превръща в структурна
характеристика на европейския пазар на труда и в половината от случаите,
да имаш работа, не е достатъчно, за да извади хората от бедността.
Недостатъчната заетост, несигурните и ниско платени работни места,
натискът за намаляване на заплатите и децентрализацията на
колективното договаряне съществено допринесоха за това състояние на
нещата. Освен това, намаляването на обхвата на социалната закрила и
социалните трансфери за най-бедните домакинства са важен фактор за
увеличението на общото равнище на бедност.

- Структурните реформи бяха небалансирани, до голяма степен те бяха
насочени към реформи на трудовия пазар, фокусирани към предлагането,
включително и отслабване на колективното договаряне и намаляване на
заплатите и социалните помощи. Въпреки че причина за кризата бяха
структурните проблеми във финансовия и банковия сектор, действията за
разрешаване на тези въпроси продължават да бъдат незадоволителни.
Еврото беше спасено, но пазарите бяха по-скоро успокоени, отколкото
нормализирани. Държавите-членки остават зависими от тях, а малките и
средните предприятия продължават да страдат от негативните ефекти на
липсата на достъп до финансиране.
- Окуражени от Европейската Комисия, много държави-членки ревностно
проведоха реформи за намаляване на законодателната защита на
заетостта. Целта на тези реформи беше да се повиши гъвкавостта на
пазара на труда, като предпоставка за насърчаване създаването на
работни места, въпреки липсата на доказателства, че изобщо съществува
връзка между подобни реформи и по-ниската безработица. Заедно с това,
МОТ наскоро подчерта значителните недостатъци на анализа,
аргументиращ подобни реформи и предупреди за риска, политиците да
направят "прибързани и зле подготвени реформи по чувствителни
политически въпроси, които имат дълбоки икономически и социални
последици".
- Докато някои политици твърдят, че вече има сигнали, че тези реформи
оказват положителен ефект върху пазарите на труда в някои държави,
повечето от работните места, които са създадени, са повод да загриженост
по отношение на тяхното качество и дългосрочна устойчивост. Повече от
половината от ръста на заетостта за първото тримесечие на 2014 г. се
дължи на временни договори. Качеството на работа за много работници се
влошава, несигурността в трудовите отношения нараства, поради
договорите за нула часа работа или за фиктивна самостоятелна заетост.
Тези случаи нарастват, както нарастват и формите на непълна заетост, на
работа на непълно работно време, случаите на по-висока от изискваната за
дадено работно място квалификация.
- Въпреки признанието на Европейския съвет, че реформите на трудовия
пазар могат да бъдат успешни само при тясно взаимодействие със
социалните партньори, твърде често правителствата действат без
съответно консултиране и включване на социалните партньори.
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Включването на социалните партньори, в частност на синдикатите, в
Европейския семестър остава съвсем недостатъчно.
-

Различията между националните икономики, социалното положение и
пазарите на труда се увеличават, както се увеличават различията вътре в
самите държави. Докато някои държави-членки се справят сравнително
добре, други изостават значително. Нарастващите различия, водещи до
все по-голямо неравенство, социална нестабилност и изолация, ако не
бъдат овладени, могат сериозно да подкопаят европейския проект.

Комисията продължава да прехвърля отговорността за лошото икономическо
представяне на Европа
и за влошаването на заетостта и социалното
положение на наследството от кризата и липсата на структурни реформи от
страна на държавите-членки. Въпреки това, изключително ясно е, че именно
следването на неправилни политически отговори провали икономическо
възстановяване, изостри безработицата и доведе до нарастваща бедност.
Европейските политици не могат повече да си позволяват да отричат рисковете
и опасностите от тяхната двойна политики на строги икономии и дерегулация и
да продължават да използват алибито, че структурните реформи са по
дефиниция успешни и че работниците просто трябва да бъдат по-търпеливи,
докато политиците постигнат положителни резултати. Имайки предвид
двуцифрените равнища на безработица и нарастващата дефлация, подобно
отричане на реалността вече не е опция, иначе европейците и в обозримо
бъдеще ще останат в плен на масова безработица, на високи равнища на
бедност и нарастващо неравенство.
Годишният обзор на растежа за 2015 трябва да си постави за цел нов
старт на Европа
ЕКП отбелязва промяната в тона на изказването на Жан-Клод Юнкер пред
Европейския парламент през юли. По-точно, ЕКП намира за интересни както
предложението спешно, в рамките на първите три месеца на новата Комисия,
да бъде въведена допълнителна европейска инвестиционна програма от 300
милиарда евро, така и позоваването за въвеждане на базисен минимум на
заплатите във всяка държава-членка.
Независимо от това, ЕКП счита, че посочените 300 милиарда евро са далеч под
прогнозите на ЕКП за необходимите инвестиции. ЕКП очаква конкретни детайли
от г-н Юнкер по отношение на неговия пакет "Работни места, растеж и
инвестиции", за да прецени дали предложените мерки имат потенциала да
доведат до реални резултати или както при Договора за растеж и работни места
от 2012 г., те ще липсват.
Във връзка с това, ЕКП призовава новата Комисия да превърне думите и
обещанията си в реални, ефективни и адекватни действия. За да се
постигне това, е необходимо предприемането на следните мерки:
- За да се реши проблемът за липсата на съвкупно търсене, ролята на
публичните инвестиции, трябва незабавно да бъде обновена. Освен
укрепване на икономическите структури и потенциал за по-дългосрочен
растеж, публичните инвестиции разчитат на частните инвестиции чрез
възстановяване на съвкупното търсене и чрез възстановяване на
перспективите за търсене за частния бизнес. Предложението на ЕКП за
инвестиции в размер на 2% от БВП за по-дълъг период от време остава в
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сила и то трябва да залегне в основата на подготвяния от новата ЕК
инвестиционен план.
- За да бъде придвижен подобен Европейски инвестиционен план и за да се
възобновят публичните инвестиции, е необходима задълбочена дискусия с
участието на социалните партньори по отношение на начина за въвеждане
на повече и достатъчна гъвкавост в Пакта за стабилност. Например, би било
полезно приемането на "златно правило", което да позволява на държавитечленки при определени обстоятелства да поддържат структурен дефицит,
равен на размера на техните публични инвестиции - като % от БВП.
- Да се гарантира, че този Европейски инвестиционен план ще работи за
всички нас, в частност и за онези страни, които имат най-големи
затруднения, че монополът на финансовите пазари при определяне на това
кои държави-членки имат достъп до финансиране и на каква цена ще бъде
прекратен. Трябва също да се обсъди ролята на ЕЦБ в осигуряването на
финансиране на производствени инвестиции в сътрудничество с ЕИБ. Освен
възможността за "кредит при облекчени условия" (ЕЦБ да печата пари при
нулева лихва за банковия сектор), трябва сериозно да се обсъдят и
възможностите за "инвестиции при облекчени условия" (ЕЦБ да осигурява
финансиране на ЕИБ или на специален европейски фонд, който да
инвестира в бъдещето на Европа).
- За да се избегне капанът на дефлацията, трябва да бъдат спрени
структурните реформи, които изправят работниците едни срещу други с цел
да бъдат още повече намалени на работните заплати и влошени условията
на труд.
- За да се подкрепи процесът на самостоятелен и устойчив растеж е
необходимо да бъде призната ролята на справедливите заплати като
двигател на растежа. Трябва да бъдат насърчавани както колективното
договаряне и разширяването на неговия обхват, така и колективно
договорените минимални равнища на заплатите или на законодателно
установената минимална работна заплата в тези страни, в които
синдикатите смятат това за необходимо.
- За да се предприемат мерки за справяне с бедността и за да се
подпомогне търсенето, европейските домакинства се нуждаят от гаранции
за достойни доходи. Гарантираните минимални доходи могат да бъдат
считани за възможност в тази насока. В същото време, придобивките,
свързани със социалната закрила и пенсиите трябва да бъдат най-малкото
запазени и за предпочитане - увеличени и индексирани, за да се гарантира,
че хората имат по-добър стандарт на живот.
- За да се инвестира в обучението и образованието на работната сила и да
се развива „общество на знанието” и, като цяло, за подпомагане на процеса
на иновации и на прехода към нисковъглеродна и „зелена” икономика,
политиците не трябва за гледат на работниците с постоянни договори като
на привилегировани лица, като свръх защитени вътрешни лица и като
причина за масовата поява на несигурни работни места. Политиците трябва
да се стремят към преодоляване на сегментацията на пазара на труда чрез
политики на „изравняване” на защитата и при временните договори. Духът
(както и буквата) на европейското социално законодателство (European
Social Acquis) би трябвало да се превърне в цел на европейската политика
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срещу практиката на несигурни работни места, като например Директивата
за работа на срочен договор, която има за цел да гарантира, че срочните
трудови договори са изключение и не се превръщат в правило. Сериозна
грешка е да се мисли, че достъпът до обучение и развитие на иновативни
практики ще бъде подобрен чрез превръщането на всички трудови договори
в несигурни, тъй като реалността показва точно обратното.
- За да се превърне качеството на работните места в приоритет, е
необходимо да бъде съживена Европейската стратегия по заетостта. Много
от целите, заложени в Насоките за заетост, в частност тези, свързани с
насърчаването на качеството на работните места, остават валидни, но
станаха
жертви
на
доминиращите
икономически
приоритети.
Средносрочният преглед на Насоките за заетост и Стратегията Европа до
2020 г. е възможност за честна оценка на резултатите, постигнати през
последните четири години и възможност да се предложат коригиращи
мерки, които ще доведат до интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
чрез приемане на програма за структурна реформа, която е работеща.
Всички предложени мерки в рамките на новото икономическо управление на
ЕС трябва да бъдат оценени от гледна точка на тяхното въздействие върху
заетостта и качеството на работните места. Предложенията за реформи по
отношение на сектори и продукти могат да имат съществени последици
върху заетостта и качеството на работните места в съответните сектори.
Там, където може да се очаква негативен ефект, реформите трябва да се
провеждат, само ако в предложенията за реформи са включени мерки за
тяхното смекчаване и компенсиране.
- За да се подкрепи пълното участие на жените, младите хора и другите
уязвими работници на пазара на труда, трябва да бъде осигурено качество
на заетостта, а не само количество. Необходими са по-нататъшни усилия за
премахване на разликите в заплащането, в частност, разликата в
заплащането между половете, както и премахване на пречките за достъп до
пазара на труда. Европейският семестър трябва да подкрепи това.
Равенството между половете трябва да бъде ефективно интегрирано във
всички политики на ЕС, включително и в Стратегията Европа 2020. ЕКП
приветства Заключенията на министрите по заетостта и социалната
политика от юни 2014 по проблема за „Жените и икономиката", поспециално призива за стълб за равенството между половете в рамките на
рамката за управление на Стратегията Европа 2020. Услугите по заетостта
и Гаранцията за младежта, които в момента са жертва на недостатъчно
добро управление и реализация, трябва да бъдат добре финансирани, за
да се улесняват преходът на младите хора към пазара на труда.
- За да се гарантира силна и здрава финансова основа на нашите системи
за социална сигурност, която намалява данъчната тежест за труда, трябва
да се внимава да не бъдат застрашени самите социални помощи. Трябва
да се избягват данъци, които имат регресивен ефект, като например
данъците върху потреблението и да се насочат вместо това към данъци
върху капитала, богатството, енергията и природните ресурси. Качествени и
достъпни публични услуги (включително и подходяща инфраструктура за
полагане на грижи за деца и възрастни), както и механизми за адекватно
преразпределение и социалните трансфери също могат да помогнат за
справяне с неравенствата. Социалните инвестиции не трябва да се
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разглеждат като разход за конкурентоспособността, а като дългосрочен
принос към едно приобщаващо общество.
ЕКП повече от всякога е убедена, че Европа се нуждае от фундаментална
промяна на курса. Забавянето на икономическото възстановяване и лошите
прогнози за заетостта и социалната ситуация подкрепят тази констатация.
Когато през юли 2014, Жан-Клод Юнкер представи своите политическите
насоки за новата Европейска комисия, той даде на работниците и гражданите
на Европа проблясък на надежда, че би могло да има "Нов старт за Европа".
Следващият годишен обзор на растежа ще бъде първият тест за това дали
Комисията Юнкер може да започне да полага основите на едно ново начало и
за възстановяване на доверието на работниците и гражданите на Европа.
Годишният обзор на растежа за 2015 следва да постави Европа на този нов
курс, като даде приоритет на стабилен и амбициозен многогодишен
Европейски инвестиционен план, като промени своята програма за структурна
дерегулация с програма, която насърчава качествени работни места и чрез
признаване на ролята на заплатите като двигател за търсене, инвестиции и
нови работни места. Това може да стане, само ако "насърчаването на
заетостта, подобряването на условията на живот и труд, адекватната
социална защита, диалогът между мениджмънта и труда, развитието на
човешките ресурси с оглед на висока и устойчива заетост и борбата със
социалното изключване се превърнат в общи цели на ЕС и държавите-членки,
както това е посочено в член 151 от Договора за учредяване на ЕС, и се
превърнат в крайъгълен камък за едно ново начало за Европа.
Към позицията има следните приложения:
Приложение 1: Оценка на въздействието на Европейския инвестиционен план:
могат да бъдат създадени до 11 милиона нови работни места
Приложение 2: Спиране на структурни реформи, които да застрашат ролята на
заплатите като котва за стабилност на цените
Приложение 3: Заплатите като двигател за растеж и работни места
Приложение 4: Сегментирани пазари на труда: отвъд историята за «вътрешни
срещу външни работници (работници в центъра и периферията)»
Приложение 5: Социални разходи, разходи за труд, несвързани със заплатата и
валутни курсове: поглед към цялостната картина
Приложенията са достъпни тук: http://www.etuc.org/documents/annual-growthsurvey-2015-europe-must-have-new-start

50

Новини от МКП
Август 2014 г. Световна "Седмица на действие" в защита правото на стачка
На 1 септември Международната Конфедерация на Профсъюзите обяви
световна "Седмица на действие" в защита на правото на стачка по повод
предстоящото обсъждане на проблема от управляващия орган на МОТ през
ноември 2014 г.
Във връзка с това, МКП се обърна към своите организации-членки да лобират
пред своите правителства и решително да настояват за тяхната подкрепа за
отнасяне на спора относно правото на стачка за консултативно становище до
Международния съд. Това решение е свързано с факта, че от 2012 година
насам, Групата на работодателите в МОТ провежда постоянна и целенасочена
атака срещу правата на работещите, като заедно с това се стреми да
омаловажи авторитета на Комитета на експертите. Това противопоставяне на
Групата на работодателите започна с непризнаването на правото на стачка,
което е регламентирано в Конвенция 87 и което право вече повече от
десетилетия е признато като неразделна част от основните принципи на МОТ.
Атаките на групата на работодателите продължиха с поставяне под съмнение
на добре мотивираните становища на Комитета на експертите, т.е. на техните
позиции относно приложението на други Конвенции на МОТ. Групата на
работодателите откровено показва, че не становището на тези независими
експерти, а тяхното виждане относно приложението на Конвенциите на МОТ е
правилно. Подобна позиция е некоректна, тъй като от 1926 г. Комитетът на
експертите е упълномощен от Управляващия орган на МОТ да изготвя
мотивирани, независими становища относно прилагането на Конвенциите и
препоръките в националното законодателство и в практиката, което становище
се представя пред Международния съд като противоположно мнение.
Разбира се, националните правителствата са обезпокоени от задълбочаващите
се противоречия в Комитета по приложение на стандартите през 2012 г. и 2014
г. Въпреки това, Групата на работодателите ясно показа, че ще продължи да
нарушава функционирането на системата за контрол на МОТ чрез
противопоставяне на правото на стачка и в по-широк план чрез подценяване на
ролята на Комитета на експертите. Следователно е необходимо
управляващият комитет на МОТ незабавно да предприеме решителни действия
и да защити своите принципи и начин на действие. По мнение на МКП
единственият начин за това е да се отнесе спорът за правото на стачка към
Международния съд за консултативно становище в съответствие с член 37.1 от
Устава на МОТ. По този повод, МКП подготви подробен доклад14 за правните
основания на правото на стачка, с който убедително опровергава основните
аргументи на Групата на работодателите.
Ето защо МКП призовава всички правителства да подкрепят Групата на
работниците на предстоящото заседание на Управляващия комитет през
ноември 2014. МКП призовава своите организации за обединени и солидарни
действия в подкрепа на правото на стачка.
14

ITUC, THE RIGHT TO STRIKE AND THE ILO: THE LEGAL FOUNDATIONS , MARCH 2014
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_final_brief_on_the_right_to_strike.pdf
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7 октомври 2014 г. - Световен ден за достоен труд
Изказване на Генералния секретар на МКП Шарън Бъроу: „В днешно време
съществува широка гама от събития - организирани и покриващи теми,
вариращи от местни борби за правосъдие и справедливост на работното
място до солидарни действия по глобални проблеми.... Тази година групите,
отговарящи за околната среда, оказаха силна подкрепа за достоен труд и за
справедливи преходни мерки в борбата с климатичните проблеми. Те, както
и ние, вярваме, че няма да има никакви работни места на една умряла
планета“.
„Инвестирането в достоен труд е от решаващо значение за излизането на света
от икономическата стагнация и за намаляване на потресаващите нива на
икономическо неравенство, които сега са дори по- всеобхватни, отколкото
преди началото на икономическата криза през 2008 г. Инвестирането в
устойчивост посредством инфраструктура, здравеопазване, образование и
икономика, основана на грижите, ще създаде нови работни места, както и
глобално зачитане на правата на работниците на синдикално представителство.
Колективното договаряне и достойният размер на минималните работни
заплати
представляват
крайъгълен
камък
за
възстановяване
на
справедливостта в световната икономика и за генериране на икономическо
търсене“.
Направеното от МКП глобално проучване на общественото мнение през 2014 г.
показва, че 80% от хората желаят техните правителства да действат за
намаляване на пропастта между бедните и богатите, както и за подсигуряване
на по-справедливо възнаграждение.
Резултатите (на английски) на направеното от МКП глобално проучване на
общественото мнение през 2014 г., са достъпни тук.
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