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ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА

Една от основните цели на стратегията „Европа 2020“ е създаване на повече и по-добри
работни места. Европейската стратегия по заетостта наред с насоките и програмите си
в областта на заетостта, като Европейската програма за заетост и социални иновации,
е насочена към подпомагане на растежа и създаването на работни места, трудовата
мобилност и социалния напредък.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 8—10, 145—150,
156—159 и 162—164 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Важните принципи, цели и дейности, предвидени в Договора, включват насърчаването
на високо равнище на заетост чрез разработване на координирана стратегия, особено по
отношение на създаването на квалифицирана, обучена и адаптивна работна ръка и пазари
на труда, които реагират на икономическите промени. Съгласно хоризонталната клауза,
предвидена в член 9 от ДФЕС, целта за постигане на високо равнище на заетост трябва да
се вземе предвид при определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Ранните етапи (50-те до 90-те години от ХХ век)
Още през 50-те години на ХХ век работниците се ползват от „помощ за реадаптация“
в рамките на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Помощта е отпускана
на работници в секторите за въглища и стомана, чиито работни места са заплашени от
промишлено преструктуриране. Европейският социален фонд (ЕСФ) (5.10.2), създаден
в началото на 60-те години на ХХ век, е основното оръжие в борбата с безработицата.
През 80-те и в началото на 90-те години на ХХ век програмите за действие в областта на
заетостта се съсредоточават върху конкретни целеви групи и се създават редица системи
за наблюдение и документиране.
През 1992 г. с цел да се насърчи свободното движение и да се помогне на работниците
да намерят работа в друга държава членка, предишната система SEDOC е подобрена
и преименувана на EURES (Европейски служби по заетостта). EURES представлява
мрежа за сътрудничество между Комисията и публичните служби по заетостта на
държавите членки от ЕИП (плюс Швейцария) и други партньорски организации.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.10.2.pdf
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Б. Към по-обхватна политика по заетост
1. Бяла книга за растежа, конкурентоспособността и заетостта (1993 г.)
В контекста на високо равнище на безработицата в повечето държави от ЕС Бялата книга
поставя начало на обсъждането на европейска икономическа стратегия и стратегия по
заетостта, като за пръв път извежда въпроса за заетостта на първо място в европейската
програма.
2. Приносът на Договора от Амстердам (1997 г.)
Новият дял „Заетост“ в Договора от Амстердам, който влиза в сила през май 1999 г.,
предоставя основанието за създаване на Европейската стратегия по заетостта и на
постоянен, базиран на Договора Комитет по заетостта, който има консултативен статут
с цел да се насърчава съгласуването на политиките на държавите членки в областта
на заетостта и пазара на труда. Държавите членки, обаче, продължават да имат
изключителна компетентност в областта на политиката по заетостта. Участието на
социалните партньори е засилено чрез включването на „социален протокол“ в Договора.
3. Люксембургският процес: Европейска стратегия по заетостта 1997—2004 г.
Извънредната среща на върха в Люксембург по въпросите на заетостта през ноември
1997 г. стартира Европейската стратегия по заетостта (ЕСЗ), заедно с отворения метод
на координация — т.нар. Люксембургски процес, който представлява годишен цикъл за
координация и наблюдение на националните политики по заетостта, основаващ се на
ангажимента на държавите членки да установят набор от общи цели и задачи. Стратегията
е изградена от следните компоненти:
— насоки за заетостта, които се изготвят от Комисията и се приемат от Съвета;

— национални планове за действие (НПД);

— съвместен доклад за заетостта, който се публикува от Комисията и се приема от
Съвета;

— специфични за държавата препоръки, които се изготвят от Комисията и се приемат
от Съвета.

В ЕСЗ определи високо равнище на заетостта, на което да се отдава същото значение,
както на макроикономическите цели за растеж и стабилност.
4. Лисабонската стратегия (2000—2010 г.)
През 2000 г. Европейският съвет в Лисабон постигна съгласие за новата стратегическа цел
ЕС да бъде превърнат в „най-конкурентната и динамична, основана на знания икономика
в света“, като посочи пълната заетост като върховна цел на политиката за заетост и
социалната политика при определяне на конкретни цели, които да бъдат постигнати до
2010 г.
5. Европейската стратегия (2010—2020)
ЕСЗ беше преразгледана през 2002 г. и възобновена през 2005 г. с акцент върху растежа
и работните места и с цел да се опрости и рационализира Лисабонската стратегия.
Преразглеждането включи и въвеждането на многогодишна времева рамка (първият
цикъл беше 2005 - 2008 г.). От 2005 г. насоките за заетостта са включени в общите насоки
на икономическата политика (ОНИП). Стратегия „Европа 2020“ (2010—2020 г.)
Тази десетгодишна стратегия за работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж определи за пръв път редица водещи цели, включително:
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— пазар на труда: увеличаване на участието на пазара на труда на хора между 20- и 64-
годишна възраст до 75 % до 2020 г.;

— социално приобщаване и борба с бедността: преодоляване на риска от бедност и
социално изключване за най-малко 20 милиона души;

— подобряване на качеството и постиженията на системите за образование и обучение:
намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до 10 % (от 15 %) и
увеличаване на дела от населението на възраст 30—34 години със завършено висше
или равностойно на висшето образование поне до 40 % (вместо 31 %).

Държавите членки трябва да превърнат всичките пет водещи цели в национални цели,
като вземат предвид собственото си изходно положение и национални обстоятелства.
Десетте интегрирани насоки съдържат шест общи насоки на икономическите политики
(член 121 от ДФЕС) и четири насоки за заетостта (член 148 от ДФЕС). Насоките
за заетостта, приети от Съвета през октомври 2010 г., предвиждат засилено участие
на жените и мъжете на пазара на труда, намаляване на структурната безработица и
подобряване на качеството на работните места; развиване на квалифицирана работна
сила, отговаряща на потребностите на пазара на труда, и насърчаване на ученето през
целия живот; подобряване на качеството и резултатността на системите за образование и
обучение на всички равнища и увеличаване на броя на обучаващите се във висшето или
в равностойно на него образование; както и насърчаване на социалното приобщаване и
борба с бедността.
През март 2015 г. Съветът прие преразгледани насоки, ориентирани в по-голяма степен
към пазара на труда:
— насърчаване на търсенето на работна ръка (създаване на работни места; данъчно

облагане на труда; определяне на възнагражденията);

— усъвършенстване на предлагането на работна ръка, на уменията и на способностите
(съответни умения и способности; необходими инвестиции; преодоляване на
структурните слабости в системите на образованието и обучението; намаляване
на пречките пред заетостта, особено по отношение на групите в неравностойно
положение);

— подобряване на функционирането на пазарите на труда („принципи на гъвкавост
и сигурност“ с цел ограничаване на сегментацията на пазара на труда; участие на
социалните партньори; усъвършенстване на активните политики на пазара на труда;
подобряване на публичните служби по заетостта; мобилността на работещите);

— осигуряване на справедливост, борба с бедността и насърчаване на равните
възможности (модернизиране на системите за социална сигурност, системите
на здравеопазването и системите на дългосрочни грижи; принципи на
„активното приобщаване“; целенасочени социални политики за предотвратяване на
преждевременното напускане на училище и социалната изолация).

6. Подпомагащи инструменти за финансиране и политически инициативи
Програмата на ЕС за заетост и социални иновации, приета от Парламента и Съвета за
2014—2020 г., обединява три съществуващи програми:
— ПРОГРЕС (програма за заетост и социална солидарност), която предвижда

генерирането на аналитични знания и поддържа обмена на информация и взаимното
обучение;
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— EURES (Европейски служби по заетостта), представляваща мрежа за трудова
мобилност, която предоставя информация, насоки и услуги за наемане/намиране на
работа в целия ЕС;

— микрофинансиране и социално предприемачество, което включва достъп до
микрофинансиране за отделни лица и микропредприятия и изграждане на капацитет
за доставчиците на микрокредити и насърчава социалните предприятия, т.е.
предприятия, чиито основна цел е социално ориентирана.

Макар и Европейският социален фонд (ЕСФ) да може да подкрепя широка гама от
инициативи в държавите членки, през февруари 2013 г. Европейският съвет постигна
съгласие по създаването на инициатива за младежка заетост с бюджет в размер на
6,4 милиарда евро (3,2 милиарда евро от ЕСФ и 3,2 милиарда евро от специален бюджетен
ред) за периода 2014—2020 г. (5.10.2). Тя е насочена към млади лица на възраст между
15 и 24 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение
в региони, които са особено засегнати от безработица
Инструментите за финансиране спомагат за подпомагане на политическите инициативи
в областта на заетостта.
През декември 2012 г. Комисията предложи Пакета за младежка заетост, представляващ
серия от мерки за подпомагане на държавите членки, за да се справят по-специално
с младежката безработица и социалното изключване в контекста на високите и трайни
нива на младежката безработица:
— Препоръка на Съвета относно създаване на европейска гаранция за младежта

(април 2013 г.), която цели да гарантира, че всички млади хора на възраст под 25
години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието,
чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като останат без работа или
напуснат системата на формалното образование;

— Европейски алианс за професионална подготовка (стартиран през юли 2013 г.)
и допълнен от Европейски пакт за младежта, лансиран през 2015 г., заедно с
водещи европейски предприятия с цел да се създадат възможности за професионална
подготовка;

— Препоръка на Съвета относно рамка за качество на стажовете (март 2014 г.).

През декември 2016 г. Комисията публикува съобщение относно инвестирането
в младежта в Европа, като обедини предишни дейности и създаде, наред с другото,
нов Eвропейски корпус за солидарност с акцент върху помощта в случай на природни
бедствия или социални проблеми в общностите. Няколко месеца по-късно, през май
2017 г., Комисията предложи специално правно основание и бюджет от около 340 милиона
евро за тази инициатива.
Допълнителни политически инициативи бяха стартирани за други групи, засегнати от
кризата. През февруари 2016 г. Съветът прие предложението на Комисията за препоръка
относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда. Акцентът беше
поставен върху регистрация в служба по заетостта, задълбочена индивидуална оценка
и споразумение за трудова интеграция. Както в случая с гаранцията за младежта, ще бъде
създадена система за наблюдение.
Новата европейска програма за умения, приета от Комисията през юни 2016 г., има за
цел да предостави на гражданите умения, подходящи за пазара на труда. Действията
по тази програма досега включват препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.10.2.pdf
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относно повишаване на квалификацията за възрастни, преразглеждането на Европейската
квалификационна рамка (ЕКР) от страна Съвета през май 2017 г. и предложение на
Комисията за решение на Парламента и на Съвета Относно преразглеждането на рамката
„Европас“ (октомври 2016 г.), както и профил на уменията на ЕС за граждани на трети
държави (юни 2017 г.).

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Ролята на Парламента в тази област постепенно се увеличава. След влизането в сила на
Договора от Амстердам Парламентът трябва да бъде консултиран относно насоките за
заетостта преди ежегодното им приемане от страна на Съвета. Освен това отвореният
метод на координация засили ролята на парламентите – не само на Европейския
парламент, но и на националните парламенти, които следва да участват в определянето и
постигането на националните цели.
Резолюциите и други документи отразяват факта, че Европейският парламент счита
заетостта и социалното приобщаване за един от най-важните приоритети на ЕС и счита,
че ЕС и държавите членки трябва да координират своите усилия.
По време на междуправителствената конференция от 1996 г. Парламентът призова за
конкретна глава за заетостта в Договора от Амстердам.
Парламентът категорично подкрепи стратегията „Европа 2020“. Голяма част от
инициативите за борба с младежката безработица произтичат от предложенията на
Парламента за конкретни, практически действия, а именно схемата за гаранция за
младежта в ЕС и минималните стандарти за стажовете. От 2010 г. насам Парламентът
подкрепя силно създаването на схемата „Гаранция за младежта“ и следи за изпълнението
ѝ. В резолюцията си от 17 юли 2014 г. Парламентът призова за европейска правна
уредба за създаване на минимални стандарти за изпълнението на гаранцията за младежта,
включително качеството на професионалната подготовка и включването на младежите
на възраст между 25 и 30 години. Що се отнася до Европейския корпус за солидарност,
в своята резолюция от 6 април 2017 г. Парламентът призова Комисията да включи в
бъдещото си законодателно предложение ясно описание на бюджетните разпоредби,
за да се избегне отрицателно въздействие върху съществуващите програми на ЕС,
насочени към младите хора. Освен това в своята резолюция от 29 октомври 2015
г Парламентът подкрепи подхода, възприет в препоръката относно дългосрочната
безработица. Интензивната дейност на Парламента по отношение на развитието на
умения оказа въздействие върху Новата европейска програма за умения, приета от
Комисията през юни 2016 г. Тази дейност включва: Резолюция на Европейския парламент
от 10 септември 2015 г. относно създаването на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС
през 21-ви век: съчетаване на уменията и квалификациите с търсенето и с възможностите
за работа като средство за възстановяване от кризата, както и неговата резолюция от
19 януари 2016 г. относно политиките в областта на уменията за борба с младежката
безработица.
Susanne Kraatz
06/2017
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