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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещите комисии по 

промишленост, изследвания и енергетика и по вътрешния пазар и защита на 

потребителите да включат в предложението за резолюция, което ще приемат, следните 

предложения: 

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 6 май 

2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ 

(COM(2015)0192), 

– като взе предвид процедурата по собствена инициатива, озаглавена „Социална 

закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица“ (2013/2111(INI)), 

– като взе предвид становището на своята комисия по заетост и социални въпроси на 

вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите относно 

интегрирания пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на 

електронната търговия в ЕС (2013/2043(INI)), 

А. като има предвид, че 35% от населението на ЕС са изложени на риск от изключване 

от цифровия единен пазар, по-специално лицата на възраст над 50 години и лицата с 

увреждания; 

Б. като има предвид, че търсенето на служители с умения, свързани с цифровите 

технологии, нараства с около 4% годишно, 47% от работната сила в ЕС не 

разполагат с достатъчно умения, свързани с цифровите технологии, недостигът на 

специалисти в областта на ИКТ в ЕС би могъл да надхвърли 800 000 души до 

2020 г. и в резултат от този недостиг до 900 000 свободни работни места биха могли 

да останат незаети до 2020 г., ако не бъдат предприети решителни действия; 

В. отбелязва, че само 1,7% от предприятията в ЕС се възползват в пълна степен от 

високите цифрови технологии, докато 41% от тях изобщо не ги използват; като има 

предвид, че цифровизацията на всички сектори е от ключово значение, за да се 

запази и да се подобрява конкурентоспособността на ЕС; 

Г. като има предвид, че насърчаването на социалната справедливост и закрила, както е 

посочено в член 3 от ДЕС и в член 9 от ДФЕС, са също така цели на вътрешния 

пазар на ЕС; 

Д. като има предвид, че интегрирането на хората с увреждания е основно право в 

Европейския съюз, заложено в член 26 от Хартата на основните права на 

Европейския съюз; 

1. приветства стратегията за цифров единен пазар на Комисията, която предлага 

възможности за иновации, растеж и заетост; подчертава, че цифровата революция 

ще предизвика значителни промени на европейския пазар на труда, като ще 
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възникват нови работни места, които изискват умения, свързани с цифровите 

технологии; поради това подчертава, че е необходимо нейното протичане да се 

насочва по такъв начин, че да бъде справедливо в социално отношение и устойчиво; 

2. изразява обаче съжаление във връзка с факта, че стратегията за цифров единен 

пазара на Комисията е ограничена предимно до технически съображения; призовава 

да се вземе предвид цифровата революция като ключов двигател за създаването на 

нови начини на живот и работа; подчертава необходимостта в стратегията за 

цифров единен пазар да се отчитат съображенията от социалната сфера, за да се 

използва пълноценно съответният потенциал за заетост и растеж; 

3. изтъква, че в някои отрасли цифровата революция вече е променила в голяма степен 

пазара на труда и че тази тенденция ще се засили още повече през следващите 

няколко години; подчертава, че от една страна цифровизацията води до създаването 

на нови бизнес модели и нови работни места, особено за висококвалифицирани 

служители, но също така и за нискоквалифицирани работници, но от друга страна 

тя предизвиква и екстернализация на работни места или на част от дадена работа в 

държави, където разходите за труд са ниски;  посочва, че в резултат на 

автоматизацията някои работни места дори изчезват напълно, особено за работници 

със средно равнище на квалификация; 

4. отчита факта, че цифровият единен пазар може да стане реалност само ако е налице 

достъп до висококачествена широколентова инфраструктура във всички региони на 

ЕС както в градските, така и в селските райони; 

5. счита, че пречките пред извършването на стопанска дейност по цифров път и отвъд 

границите са пречки за растежа и създаването на работни места; 

6. счита съзнателната, целенасочена цифровизация на сферата на труда за отлична 

възможност за създаване на нова работна култура в Европа; 

7. отбелязва, че новосъздадените предприятия са важна движеща сила на нетното 

създаване на работни места в ЕС и че във времена на висока безработица в много 

държави членки цифровият единен пазар предлага уникална възможност за МСП, 

микропредприятията и новосъздадените предприятия да стимулират растежа и 

създаването на работни места; 

8. подчертава необходимостта от създаване на стабилен и процъфтяващ цифров 

единен пазар, в рамките на който са премахнати ненужните пречки, така че на 

потребителите и на предприятията са предоставени необходимите възможности и 

увереност, за да развиват дейност в целия ЕС, което на свой ред ще създаде нови 

дългосрочни възможности за устойчива заетост; 

9. подчертава тенденцията в последно време дружествата да връщат производството и 

услугите в Европа, както и възможностите, които този процес предлага за 

създаването на работни места; счита, че доизграждането на цифровия единен пазар 

може да помогне за ускоряването на тази тенденция за връщане на работни места; 

10. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че политиките за заетостта 

и социалните политики не изостават от цялостните възможности в сферата на 
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цифровите иновации и предприемачество, за да се възползват от наличните 

възможности и да се справят с потенциалните рискове, които евентуално могат да 

бъдат свързани с тях; признава, че могат да се окажат необходими корекции в 

социалната политика и политиката за заетост; посочва, че мерките, насочени към 

справянето със специфичните предизвикателства на пазара на труда – например 

интегрирането на хората с увреждания, младежката и трайната безработица, 

социалния дъмпинг и демографските промени – следва да бъдат разгледани и в 

рамките на стратегията за цифров единен пазар; счита, че е налице необходимост от 

цифрова инфраструктура, като например висококачествени широколентови мрежи, 

за да се премахнат пречките за извършване на стопанска дейност по цифров път и 

отвъд границите; 

11. изисква да се установи редовен обмен на най-добри практики между всички имащи 

отношение заинтересовани страни, в това число социалните партньори, за да се 

обсъди въпросът как може да бъде разработена една такава европейска цифрова 

визия, как да се направлява изграждането на бъдеща цифрова Европа и как да се 

проектират „промишленост 4.0“, „работни места 4.0“ и интелигентни цифрови 

услуги въз основа на ясна пътна карта; 

12. подчертава значението на това да се гарантира, че всички нови политически 

инициативи са благоприятни по отношение на иновациите и се подлагат на стрес 

тестове от гледна точка на цифровите технологии като част от оценката на тяхното 

въздействие, както и че действащото законодателство, включително в областта на 

заетостта и социалната политика, следва да бъде преразгледано, за да се гарантира, 

че то все още е подходящо за ерата на цифровите технологии; 

13. призовава Комисията и държавите членки, в сътрудничество със социалните 

партньори и с регионалните и местните органи, когато е целесъобразно, да 

анализират редовно въздействието на цифровизацията върху броя и вида на 

наличните работни места и да събират данни относно новите форми на заетост, като 

например краудсорсинг и краудуъркинг, както и въздействието им върху личния 

живот, включително семейния живот, и наборите от умения, които са необходими, 

за да се реализират тези възможности; 

14. посочва, че тъй като профилите на работните места и на уменията стават все по-

сложни, се поставят нови изисквания – особено във връзка с уменията в областта на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ) – спрямо обучението, 

както и на допълнителното образование и ученето през целия живот, за да 

насърчава цифровата грамотност и да се преодолява проблемът със съществуващите 

разлики между половете и поколенията, по-специално за хората с увреждания в тази 

връзка; подчертава значението на по-силните полезни взаимодействия с участието 

на социалните партньори и на различните институции в областта на образованието 

и обучението, за да се актуализира съдържанието на курсовете на обучение и да се 

разработят стратегии за уменията, свързващи сферата на образованието и сферата 

на труда; 

15. насочва вниманието към факта, че според Комисията е налице значителен недостиг 

на придобиване на умения; посочва, че несъответствието между предлагането и 

търсенето по отношение на уменията е проблем за развитието на цифровата 
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икономика, за създаването на работни места и за конкурентоспособността на Съюза; 

призовава Комисията спешно да разработи стратегия по отношение на уменията, 

която може да преодолее този недостиг на умения; 

16. признава, че цифровизацията ще доведе до структурни промени; посочва, че 

структурните промени представляват непрекъснат процес и че уменията в областта 

на цифровите технологии са по-гъвкави по отношение на различните нужди на 

промишлеността и са по-слабо засегнати от структурните промени; 

17. призовава държавите членки да приспособяват образователните системи, когато 

това е необходимо, с цел да се насърчават преподаването и интересът към 

математиката, информационните технологии (ИТ), науката и технологиите в 

образователните институции, както и да се предоставят стимули за жените да 

работят в областта на ИКТ; насърчава държавите членки да развиват уменията на 

учителите в областта на цифровите технологии като част от тяхното обучение; 

18. припомня, че жените са представени в недостатъчна степен в областта на 

информационните и комуникационните технологии; посочва, че жените в Европа, 

които изучават редки предмети, основани на ИКТ, рядко намират работа в този 

сектор и рядко заемат водещи позиции в технологични дружества; призовава 

държавите членки да предприемат мерки във връзка с неравното представителство 

на половете в сектора на ИКТ, като създават повече стимули за жените да работят в 

тази област; 

19. отбелязва освен това, че са необходими публични и частни инвестиции в областта 

на професионалното образование и ученето през целия живот, за да се гарантира, че 

работната сила в ЕС, включително работната сила в областта на цифровите 

технологии, която работи при нестандартни форми на заетост, разполага с 

необходимите за цифровата икономика умения; подчертава, че образованите и 

обучението трябва да са достъпни за всички работници; счита, че са необходими 

нови възможности за финансиране на ученето и обучението през целия живот, 

особено за микропредприятията и малките предприятия; 

20. подчертава, че програмите за образование и обучение трябва да бъдат насочени към 

развиването на подход на критично мислене към използването и цялостното 

разбиране на новите медии, на цифровите и информационните устройства и 

интерфейси, така че хората да могат да бъдат активни ползватели на тези нови 

технологии, а не просто крайни потребители; 

21. отбелязва, че за да се осигури успешен преход от образование или обучение към 

заетост е от голямо значение да се предоставят на младите хора преносими умения, 

които ще им позволят да вземат информирани решения и да се развиват в посока 

инициативност и себепознание, което също е от основно значение, за да се 

използват възможностите, които предлага цифровият единен пазар; поради това 

призовава държавите членки да разгледат предимствата, които носи евентуалното 

цялостно преустройство на образователните системи, на учебните програми и на 

методите на работа по всеобхватен и амбициозен начин с цел да се преодолеят 

предизвикателствата на цифровата революция и да се използват възможностите, 

които тя предлага; 
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22. призовава държавите членки да предоставят на работодателите бюджетни кредити 

от всички възможни фондове, така че те да могат да инвестират повече в цифровото 

обучение на своите по-ниско квалифицирани служители или да наемат 

нискоквалифициран персонал с обещанието за допълнително обучение, 

финансирано от тези източници; посочва, че някои държави членки са въвели 

разпоредби, които гарантират на работниците минимални права за получаване на 

платен отпуск за обучение като средство за подобряване на достъпа на работниците 

до образование и обучение; поради това призовава държавите членки, в тясно 

сътрудничество със социалните партньори, да разгледат въпроса дали тези права 

биха могли да бъдат въведени също и техните държави; 

23. призовава Комисията, наред с другото, да използва бюджетни кредити от 

Инициативата за младежка заетост, за да подкрепя сдруженията (движения на 

местно равнище), в които на младите хора в неравностойно положение се 

преподават умения в областта на цифровите технологии; призовава държавите 

членки да оказват подкрепа чрез осигуряване на помещения; 

24. подчертава, че обучението през целия живот за работниците от всички възрасти 

трябва да бъде стандарт в цифровизираното пространство; 

25. призовава Комисията и държавите членки, съвместно с частния сектор, да 

разработват всеобщи, свободно достъпни, стандартизирани и сертифицирани 

онлайн курсове на обучение с цел да предоставят на участниците минимум от 

умения в областта на цифровите технологии; призовава държавите членки да 

разработят иновативни и достъпни учебни програми за електронни умения, в които 

да се вземат изцяло предвид нуждите на хората, които са изключени в най-голяма 

степен от пазара на труда; 

26. насърчава държавите членки да превърнат тези онлайн обучения в неразделна част 

от гаранцията за младежта; 

27. насърчава държавите членки да стимулират сътрудничеството между 

университетите и техническите гимназии с цел разработване на обща програма за 

електронно учене, за да се дават точки по европейската система за трансфер и 

натрупване на кредити (ECTS) за учебни програми, курсове или завършени модули 

на успешно представилите се в тях лица; 

28. приветства изграждането на европейско равнище на широка коалиция за работни 

места в сферата на цифровите технологии и насърчава предприятията да се 

присъединят към нея; призовава Комисията и държавите членки да улеснят 

активното участие на МСП в тази коалиция; насочва вниманието към ролята, която 

следва да изпълнява частният сектор за справянето с недостига на обучение за 

получаване на умения в сферата на цифровите технологии и отбелязва 

жизненоважната роля на комбинираното обучение в тази връзка; приветства 

кампанията за електронни умения на Комисията и призовава всички участници да 

продължат да развиват тези умения съвместно с образователните институции и 

предприятията; насърчава широката коалиция за работни места в сферата на 

цифровите технологии на европейско равнище да разработва препоръки за нови 

форми на обучение, например онлайн учене, краткосрочни курсове, съставени от 

работодателя, и т.н. с цел да не се изостава от развиващите се цифрови технологии и 
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настъпващите промени; 

29. напомня на Комисията, че отдавна обещаваният и дългоочакван Европейски акт за 

достъпността би бил осъществим единствено в едно приобщаващо цифрово 

общество, което отчита необходимостта от равноправен достъп до платформите за 

потребителите с увреждания; подчертава освен това, че цифровото многообразие 

трябва да не бъде придружено от изключване на лицата с увреждания; 

30. изразява убеждение, че достъпността се постига най-добре и е икономически най-

ефективна, когато бъде предвидена от самото начало, като се използва подход за 

универсален дизайн, и че тя също така представлява потенциална възможност за 

развиване на стопанска дейност; 

31. призовава Комисията да приеме акт за достъпността, който да гарантира достъпа до 

онлайн стоки и услуги за лицата с увреждания; 

32. изразява съжаление относно факта, че стратегията за цифров единен пазар за 

Европа, публикувана от Комисията, не взема под внимание необходимостта да се 

гарантира пълен, еднакъв и неограничен достъп за всички до новите цифрови 

технологии, пазарите и телекомуникациите, и по-специално по отношение на хората 

с увреждания. 

33. подчертава значението на „работа 4.0“ и на цифровото бъдеще, което тя 

представлява, като създава благоприятна за семейството работна среда и осигурява 

по-добро равновесие между професионалния и личния живот; 

34. подчертава потенциала на цифровизацията за прилагането на гъвкави форми на 

заетост и по-специално за улесняване на завръщането на пазара на труда на жените, 

които са ползвали отпуск по майчинство; 

35. посочва, че цифровата революция променя начините на работа, което води до 

увеличаване на нетипичните и на гъвкавите трудови правоотношения; призовава 

Комисията и държавите членки да извършат оценка на необходимостта от 

модернизиране на социалното и на трудовото законодателство, за да не се изостава 

от тези промени и да се насърчават социалните партньори да актуализират 

съответно колективните споразумения, така че съществуващите стандарти за 

защита на работното място да могат да бъдат запазени в цифровата сфера на 

трудова дейност; 

36. отчита, че са налице положителни резултати по отношение на гъвкавите трудови 

договорености за някои хора, което им позволява да постигнат по-добро равновесие 

между професионалния и личния живот; посочва предимствата, които носи 

включването в цифровия пазар на труда за лицата от селските и по-слабо развитите 

в икономическо отношение райони; насочва обаче вниманието към факта, че 

тенденцията към по-гъвкави трудови практики, стимулирана от цифровизацията, 

може да доведе и до несигурни форми на заетост; подчертава необходимостта да се 

гарантира, че се запазват настоящите стандарти по отношение на социалната 

сигурност, минималните трудови възнаграждения, когато е приложимо, участието 

на работниците и здравословните и безопасни условия на труд; 
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37. призовава Комисията, държавите членки и социалните партньори да разработят 

стратегии, които да гарантират, че лицата, които извършват същата работа, каквато 

биха извършвали, ако бяха работници – независимо дали официалният им статус е 

на самостоятелно заети лица или друг – разполагат с необходимите права съгласно 

трудовото право, включително правото на колективно договаряне; 

38. подчертава необходимостта да се изготви определение за „самостоятелна заетост“ с 

цел да се предотврати фиктивната самостоятелна заетост; призовава Комисията да 

насърчава обмена между държавите членки относно различните форми на 

самостоятелна заетост, като се вземат предвид мобилността и делокализацията на 

цифровата работа; счита, че този въпрос следва да се разгледа в рамките на 

платформата за недекларирания труд като една от нейните задачи; 

39. подчертава потенциала на платформената икономика за създаването на работни 

места и на допълнителен доход; 

40. подчертава необходимостта да се защити съществуването на работните места в 

сферата на културата и творчеството в цифровата епоха, като се гарантира, че 

хората на изкуството и творците получават справедлива цена за културните и 

творчески произведения, разпространявани чрез интернет платформи; 

41. подчертава, че съвместното потребление налага преосмисляне на сферата на труда; 

подчертава, че държавите членки трябва да приспособят своята нормативна уредба 

към цифровата икономика и по-специално към съвместното потребление; призовава 

Комисията, държавите членки и социалните партньори да разработят стратегии, за 

да се гарантира, че цялата необходима информация се предоставя на разположение 

на националните органи и че се правят всички отчисления по отношение на всички 

форми на труд; 

42. подчертава, че предвиденото от Комисията хармонизиране на доставките на 

колетни пратки следва да не води до по-ниско равнище на социална закрила и по-

лоши условия на труд за доставчиците на колетни пратки, независимо от техния 

трудовоправен статус; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че 

се зачитат правата на работниците в този сектор по отношение на достъпа до 

системите за социална сигурност и на правото да участват в действия по колективно 

договаряне; 

43. подчертава, че свободата на сдружаване, която е едно от основните права, трябва да 

се прилага и във връзка с новите форми на заетост във всички отрасли; подчертава, 

че същото се отнася и за правото на колективно договаряне и правото на 

организиране на работниците; 

44. призовава социалните партньори да предоставят подходяща информация на 

работниците относно условията на труд и правата на работниците чрез платформите 

за краудуъркинг; 

45. подчертава, че цифровизацията на работата поражда нови предизвикателства както 

за работодателите, така и за наетите лица и че това трябва да бъде отразено в ясни 

разпоредби относно защитата на данните на наетите лица; призовава Комисията да 

въведе високи минимални стандарти съгласно основния регламент на ЕС относно 
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защитата на данните; посочва, че на държавите членки трябва да бъде разрешено да 

прилагат по-строги мерки, които надхвърлят високите минимални стандарти на ЕС; 

46. подчертава необходимостта от разработване на мерки за защита на данните на 

работниците, които да обхващат новите форми на събиране на данни; подчертава, 

че новите отношения между хората и роботите също предоставят възможности за 

намаляване на тежестта и оказване на подкрепа за включването на по-възрастните 

работници и на работниците с физически или умствени увреждания; насочва 

вниманието към аспекта на здравословните и безопасни условия на труд, свързан с 

отношенията между хората и роботите; 

47. счита, че въздействието на цифровизацията върху здравословните и безопасни 

условия на труд трябва да бъде оценено, а съществуващите мерки за здравословни и 

безопасни условия да бъдат адаптирани в съответствие с резултатите от оценката; 

отбелязва опасността от злополуки, на която могат да бъдат изложени лицата, 

работещи от разстояние или практикуващи краудуъркинг от дома си; подчертава, че 

свързаните с работата проблеми с психичното здраве, като например изтощението, 

породено от това непрекъснато да си на разположение, както и отслабването на 

традиционните трудови договорености представляват сериозен риск за 

работниците; призовава Комисията да осигури изготвянето на изследване относно 

разпространението на отрицателните последици от цифровизацията, като например 

по-висока интензивност на труда, относно доброто психическо състояние и 

семейния живот на работниците и относно развитието на познавателните 

способности при децата; 

48. призовава държавите членки да гарантират необходимата социална сигурност за 

самостоятелно заетите лица и лицата на свободна практика, които са ключови 

участници по отношение на новите форми на заетост; 

49. подчертава, че предоставянето на социална сигурност е от компетенцията на 

държавите членки; 

50. отчита факта, че в държавите членки съществуват много различни форми на 

социална закрила за самостоятелно заетите лица; призовава държавите членки да 

разработят системи за социална сигурност съвместно със социалните партньори и в 

съответствие с националното право и практика, за да се осигури по-добра социална 

закрила, по-конкретно по отношение на пенсиите, уврежданията, 

майчинството/бащинството, заболяванията и безработицата. 
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