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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно борбата срещу различните видове неравенство като средство за 

стимулиране на създаването на работни места и на растежа 

(2016/2269(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз, 

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 9 от него, 

– като взе предвид преразгледаната Европейска социална харта, 

– като взе предвид тримесечния преглед на Комисията на заетостта и социалната 

обстановка в ЕС от септември 2015 г., 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2014 г., озаглавено 

„Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив 

и приобщаващ растеж“ (COM(2014)0130), 

– като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Заетост и социално развитие в 

Европа през 2012 г.“,  

– като взе предвид пакета от мерки на Комисията в областта на социалните 

инвестиции от 20 февруари 2013 г., 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., озаглавено 

„Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, европейска 

рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 

„Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 

(COM(2010)2020), както и своята резолюция от 16 юни 2010 г. относно ЕС 20201, 

– като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно Европейски 

стълб на социалните права2, 

– като взе предвид своята резолюция от 14 април 2016 г. относно постигане на 

целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на 

домакинствата3, 

– като взе предвид своята резолюция от 24 ноември 2015 г. относно намаляване на 

неравенството, и по-специално на бедността сред децата4, 

                                                 
1 ОВ C 236 E, 12.8.2011 г., стр. 57. 
2 Приети текстове, P8_TA(2017)0010. 
3 Приети текстове, P8_TA(2016)0136. 
4 Приети текстове, P8_TA(2015)0401. 
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– като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно въздействието на 

кризата върху достъпа до грижи за уязвимите групи1, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2013 г. относно съобщението на 

Комисията „Социални инвестиции за растеж и сближаване, включително 

изпълнение на Европейския социален фонд в периода 2014–2020 г.“2, 

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно Европейската 

платформа срещу бедността и социалното изключване3, 

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно облика на бедността 

сред жените в Европейския съюз4, 

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно намаляването на 

неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС5, 

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно ролята на 

минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество, 

основаващо се на принципа на интеграцията в Европа6, 

– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно насърчаването 

на социалното включване и борбата с бедността, включително детската бедност в 

ЕС7, 

– като взе предвид въпроса с искане за устен отговор O-000047/2016 относно 

преодоляване на неравенствата с цел насърчаване на приобщаващ и устойчив 

икономически растеж в ЕС, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 10 декември 2013 г., озаглавено „Европейски минимален доход и показатели за 

бедност“, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 15 юни 2011 г., озаглавено „Европейска платформа срещу бедността и 

социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално 

сближаване“8, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 30 септември 2009 г., озаглавено „Труд и бедност: към безусловно необходим 

цялостен подход“, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 март 2011 г., 

                                                 
1 OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 130. 
2 OВ C 65, 19.2.2016 г., стp. 68. 
3 ОВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 57. 
4 ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 77. 
5 ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 25. 
6 OВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 8. 
7 OВ C 9 E, 15.1.2010 г., стр. 11. 
8 OВ C 248, 25.8.2011 г., стp. 130. 
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озаглавено „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване“,1, 

– като взе предвид годишния доклад на Комитета за социална закрила от 10 март 

2015 г., озаглавен „Социалното положение в Европейския съюз (2014 г.)“2, 

– като взе предвид становището на Комитета за социална закрила от 15 февруари 

2011 г., озаглавено „Европейска платформа срещу бедността и социалното 

изключване: водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“3, 

– като взе предвид доклада на Eurofound, озаглавен „Трето европейско проучване на 

качеството на живот – Качеството на живот в Европа: въздействие на кризата“, 

– като взе предвид доклада на Eurofound, озаглавен „Трето европейско проучване на 

качеството на живот – Качеството на живот в Европа: социални неравенства“, 

– като взе предвид „Европейска икономическа прогноза – пролет 2016 г.“, 

институционален документ 25, Европейска комисия, 

– като взе предвид доклада на ООН относно социалното положение в света през 

2007 г.: „Императивът за заетост“ („The Employment Imperative“), 

– като взе предвид доклада на ОИСР, озаглавен „Заедно: защо намаляването на 

неравенството е от полза за всички“ („In It Together: Why Less Inequality Benefits 

All“) от 21 май 2015 г., 

– като взе предвид доклада на ОИСР, озаглавен „Разделени: защо неравенството 

продължава да нараства“ (Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising) от 

декември 2011 г., 

– като взе предвид доклада на ОИСР, озаглавен „Растеж и неравенство? : 

Разпределение на доходите и бедността в страните от ОИСР“ („Growing Unequal? 

Income Distribution and Poverty in OECD countries“) от октомври 2008 г., 

– като взе предвид докладната записка от обсъждане в службите на МВФ, 

озаглавена „Преразпределение, неравенство и растеж“ („Redistribution, Inequality 

and Growth“) (Остри, Берг и Цангаридес, април 2014 г.), 

– като взе предвид докладната записка от обсъждане в службите на МВФ, 

озаглавена „Неравенство и неустойчив растеж: двете страни на една и съща 

монета?“ („Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?“) 

(Берг и Остри, април 2011 г.), 

– като взе предвид „Доклад за сферата на труда за 2013 г.: Възстановяване на 

икономическата и социалната структура, Преглед на Съединените щати“ („World 

of Work Report 2013: Repairing the economic and social fabric, Snapshot of the United 

                                                 
1 ОВ C 166, 7.6.2011 г., стр. 18. 
2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=7744&visible=0 
3 Становище на Комитета за социална закрила до Съвета, Съвет на Европейския съюз, 649/11, SOC 124, 

15 февруари 2011 г. 
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States“), МОТ, 2013 г., 

– като взе предвид окончателния научен доклад на DRIVERS: „Социалните 

неравенства в областта на здравеопазването и развитието в ранна детска възраст: 

общоевропейски системен преглед“ („Social Inequalities in early childhood health 

and development: a European-wide systematic review“), Лондон, септември 2014 г., 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 

становището на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията 

по правата на жените и равенството между половете (A8-0000/2017), 

А. като има предвид, че неравенството подкопава общественото доверие и уронва 

подкрепата за демократичните институции; 

Б. като има предвид, че високата степен на неравенство намалява действителното 

търсене, затруднява иновациите и може да доведе до повишена финансова 

нестабилност; 

В. като има предвид, че неравенството подкопава растежа и създаването на 

качествени работни места1според международни институции като МВФ2 или 

ОИСР3; 

Г. като има предвид, че нарастването на неравенството се свързва с намаляване на 

дела от националното богатство, който се пада на работниците, и понижаване на 

степента на участие в профсъюзи; 

Д. като има предвид, че повишената степен на неравенство се свързва с понижена 

социална мобилност, намалени човешки възможности и ограничения на 

индивидуалната и колективната свобода; 

Е. като има предвид, че увеличената степен на неравенство се свързва с по-лошо 

здравословно състояние и по-лоши резултати от образованието; 

Ж. като има предвид, че икономическата сигурност е предпоставка за човешката 

реализация и гражданство, основаващо се равенството; 

З. като има предвид, че различните видове неравенства се увеличиха в държавите 

членки в периода между 2008 и 2014 г. по отношение на разполагаемия доход на 

домакинствата, основно в средиземноморските държави като Испания, Гърция, 

Португалия и Кипър4;  

                                                 
1 МВФ (2017 г.) работен документ 17/76 „Inequality Overhang“. Григоли, Франческо; Роблес, Адриан. 
2 МВФ (2015 . г.), „Причините за неравенството по отношение на доходите и последиците от него: 

глобална перспектива“ („Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective“) Докладна 

записка от обсъждане в службите SDN/15/13 Вашингтон: Международен валутен фонд  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf 
3 ОИСР (2015 г.) „Заедно. защо намаляването на неравенството е от полза за всички“ („In It Together: 

Why Less Inequality Benefits All“). OECD Publishing, Париж. 
4 Eurofound (2017 г.) „Неравенства по отношение на доходите и модели на заетост в Европа преди и след 
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И. като има предвид, че равнището на неравенство се определя от институциите и от 

политически намеси; 

 

Установяване на координация на европейската политика с цел борба с 

неравенството 

1. потвърждава, че засилването на неравенството заплашва бъдещето на 

европейския проект, уронва неговата легитимност и вреди на доверието в ЕС като 

двигател на социалния напредък; 

2. изразява твърдо убеждение, че намаляването на неравенството трябва да бъде 

институционален приоритет на европейско равнище, не само с цел справяне с 

проблема за бедността или насърчаване на сближаването, но също и като 

предпоставка за икономическото възстановяване, създаването на качествени 

работни места и споделянето на просперитета; 

3. подчертава, че намаляването на неравенството е от съществено значение за 

насърчаването на по-справедливи и по-стабилни демокрации, маргинализиране на 

популизма и екстремизма и предоставяне на гаранции за това, че Европа е проект, 

подкрепян от всички нейни граждани; 

4. припомня на Комисията и на държавите членки, че Европейският съюз трябва да 

изпълнява ангажиментите си по силата на Договорите по отношение на 

насърчаването на благосъстоянието на неговите народи, пълна заетост и социален 

напредък, социална справедливост и закрила, равенство между жените и мъжете, 

солидарност между поколенията и защита на правата на детето1; 

5. призовава Комисията и държавите членки да извършат оценка на изпълнението и 

резултатите от координацията на икономическата политика, като вземат предвид 

развитието на социалния напредък и социалната справедливост в ЕС; 

предупреждава, че Европейският семестър не успява да постигне тези цели и да 

намалява неравенствата; 

6. настоятелно призовава Комисията да разшири приложното поле на европейския 

семестър и процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД) чрез 

добавянето на нови обвързващи показатели за изчисляване на отделните 

дисбаланси при неравенствата като начин за свързване на икономическата 

координация със заетостта и социалните показатели; 

7. отново призовава за създаването на истински европейски стълб на социалните 

права и за изграждането на по-дълбоко и по-справедливо социално измерение на 

ИПС с необходимите законодателни, институционални и финансови средства, 

които да служат за гарантирането на истински социален напредък; 

8. призовава Комисията да разшири обхвата на стратегията „Европа 2020“, за да 

                                                 
Голямата рецесия“ (Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great 

Recession). 
1 Член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и преамбюл на ДФЕС. 
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включи сред нейните цели борбата срещу неравенството, което следва да бъде 

съгласувано с целите на ООН за устойчиво развитие; 

9. отново призовава за европейски социален протокол, който да гарантира, че 

основните права имат предимство пред икономическите свободи;  

Насърчаване на създаването на качествени работни места 

10. изразява загриженост по отношение на развитието на неравенството в ЕС след 

кризата, което се дължи в голяма степен на нарастващата безработица1;  

11. призовава Комисията да повиши равнището на финансиране на Инициативата за 

младежка заетост за периода 2017 – 2020 г. до най-малко 21 милиарда евро, 

включително за млади хора на възраст под 30 години; призовава Комисията да 

гарантира по-добро изпълнение на Гаранцията за младежта, като вземе предвид 

последните констатации от доклада на Европейската сметна палата относно 

използването на Инициативата за младежка заетост; 

12. призовава Комисията да гарантира, чрез ЕСФ и процедурата на Европейския 

семестър, пълното осъществяване на реформите на национално равнище, 

очертани в препоръката на Съвета относно интеграцията на пазара на труда на 

трайно безработните лица; 

Подобряване на условията на труд и живот 

13. изразява загриженост относно нарастващия брой нетипични трудови договори и 

нестандартни форми на заетост, свързани с несигурни условия на труд, по-ниски 

заплати, експлоатация и по-ниски социалноосигурителни вноски, както и 

нарастващо неравенство; 

14. призовава Комисията да представи предложение за рамкова директива относно 

достойни условия на труд при всички форми на заетост, която да гарантира за 

всеки работник основен набор от изпълними права, премахва дискриминацията, 

основана на договорен статус, гарантира определен минимален брой работни 

часове и улеснява достойното работно време и правото на договаряне на графици;  

15. изразява твърдо убеждение, че точната обща класификация на заетостта на 

европейско равнище, основаваща се на извършването на работа, ще намали 

несигурността; 

16. изразява загриженост по отношение на отрицателните въздействия от 

повишаването на автоматизацията поради забавянето при адаптирането на 

законодателството, което застрашава да упражни натиск върху системите за 

социална закрила и заплатите, което засяга особено нискоквалифицираните и 

средноквалифицираните работници; 

17. призовава за общ подход във всички държави членки по отношение на 

                                                 
1 Eurofound (2017 г.) „Неравенство по отношение на доходите и модели на заетост в Европа преди и след 

Голямата рецесия“ („Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great 

Recession“). 
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въвеждането на система с минимален доход с цел подкрепа за лицата с 

недостатъчен доход, улесняване на достъпа до основни услуги, борба срещу 

бедността и насърчаване на социалната интеграция; 

18. призовава Комисията и държавите членки да създадат европейска схема за 

осигуряване при безработица, с която да се допълнят действащите национални 

системи за обезщетения; счита, че подобен автоматичен стабилизатор може да 

играе важна роля за намаляване на неравенството между държавите и за 

неутрализирането на последиците, произтичащи от поемането на асиметрични 

сътресения; 

19. призовава Комисията да създаде индекс за гарантираща жизнения минимум 

заплата за всяка държава членка и да препоръча създаването, посредством 

законодателство или колективно договаряне, на национални прагове на 

възнагражденията с участието на социалните партньори, които следва да бъдат 

основата за обвързващи цели в националните планове за реформи; 

Укрепване на правата на профсъюзите и работниците 

20. счита, че регресивните реформи на пазара на труда доведоха до отслабване на 

представителството и на позициите на работната сила при договарянето, 

подкопаваха справедливостта на колективните трудови отношения и влошиха 

неравностойното положение на фактора труд спрямо капитала; изразява 

загриженост относно последиците от тези реформи на пазара на труда за 

нарасналата несигурност на условията на труд и по-ниските заплати; 

21. призовава Комисията и държавите членки да укрепят правата на работниците и да 

засилят позициите на служителите в процеса на договаряне чрез структурни 

реформи на пазарите на труда, разширяване на обхвата на колективното трудово 

договаряне и насърчаване на организирането в професионални съюзи; 

Укрепване на социалното подпомагане и на социалната закрила 

22. подчертава, че в много страни системите за социално подпомагане и социална 

закрила са много сериозно накърнени от мерките за строги икономии, с огромни 

последици по отношение на неравенството на доходите; 

23. призовава държавите членки да реформират своите системи за социално 

подпомагане (образование, здравеопазване, пенсии и преводи на част от 

възнагражденията) с цел постигане на по-ефективно преразпределяне и да 

насърчават по-справедливото разпределение, като се вземат предвид новите 

социални рискове и уязвими групи, възникнали в резултат от социалните и 

икономически предизвикателства, пред които е изправено обществото; 

24. призовава Комисията да предложи европейска нормативна уредба в съответствие 

със съответната препоръка на МОТ, за да се гарантира на всеки европейски 

гражданин минимално равнище на социална закрила с всеобщ достъп до здравни 

грижи, основна сигурност на доходите и достъп до стоките и услугите, 

определени като необходими на национално равнище; 
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25. потвърждава, че всеобщият достъп до публични, основани на солидарността и 

адекватни пенсии за осигурителен стаж и възраст и пенсии за старост, трябва да 

бъде гарантиран за всички; призовава Комисията да помогне на държавите членки 

при укрепването на публичните пенсионни схеми и на професионалните 

пенсионни системи, за да се осигури подходящ доход след пенсионирането, който 

е значително над прага на бедност, и да се позволи на пенсионерите да запазят 

стандарта си на живот; 

26. подчертава, че основните права на хората с увреждания следва да бъдат 

гарантирани, включително правото на достоен труд без бариери, услуги и основна 

сигурност на доходите, приспособени към конкретните индивидуални 

потребности, достоен стандарт на живот и социална интеграция, както и 

специфични разпоредби относно защитата срещу експлоатация и принудителен 

труд; 

27. счита, че международната търговия е двигател на растежа в много страни, но 

също така може да се възприема като източник на неравенство; призовава 

Комисията и държавите членки да насърчават по-справедливи международни 

търговски споразумения, спазващи европейските разпоредби относно пазара на 

труда, като същевременно се закрилят качествената заетост и правата на 

работниците и се гарантират вътрешноевропейски и национални механизми за 

обезщетяване на работниците и неблагоприятно засегнатите сектори; 

Борба срещу бедността и социалното изключване 

28. счита, че настоящото неравенство по отношение на възможностите за децата и 

младежите има вредни последици за тяхното благосъстояние и успешна 

реализация като личности, като по този начин допринася за отчуждаването на 

европейската младеж, особено на тези, които са засегнати неблагоприятно от 

неравенството по отношение на възможностите; 

29. призовава Комисията и държавите членки да засилят борбата срещу детската 

бедност, като гарантират координираното изпълнение на инициативата за 

инвестиции в децата чрез Схемата за гаранция за децата; 

30. призовава държавите членки и Комисията да улеснят възприемането на общ 

подход към въпроса за национален основен доход на децата, за да се гарантира, че 

всяко дете получава определен минимален доход, с което да се допринесе за 

постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ относно намаляването на 

бедността и на риска от социално изключване; 

Постигане на истински баланс между половете 

31. призовава Комисията да допълни своя законодателен пакет в областта на 

равновесието между професионалния и личния живот с две основни инициативи: 

предложение за нова директива за отпуска по майчинство, с което се подновяват 

тези права, и ново предложение за директива относно дългосрочните грижи и 

лицата, полагащи грижи; 

32. счита, че макар в действащото законодателство да е залегнал принципът на равно 
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заплащане за еднакъв труд или за труд със същата стойност, извършван от 

трудещите се мъже и жени, все още съществува разлика в заплащането между 

половете и дори още по-голяма разлика между пенсиите на мъжете и жените; 

призовава Комисията и държавите членки незабавно да предприемат мерки във 

връзка с проблема за неравенството при заплащането и пенсиите за различните 

полове; 

Модернизиране на данъчните системи 

33. призовава Комисията да въведе законодателство, което изисква от държавите 

членки да публикуват данъчните постановления, подписани с големи дружества, в 

рамките на определен срок; 

34. призовава Комисията да подкрепи създаването на междуправителствен орган на 

ООН за данъчно сътрудничество; 

35. призовава Комисията да разработи предложения за европейски финансова 

регистър и да постави началото на разисквания на идеята за световен финансов 

регистър; 

° 

° ° 

36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Неравенството, разбирано като нарастващите различия по отношение на доходите и 

богатството между намиращите се на дъното и тези по върховете на икономическото 

благополучие, наскоро придоби ключово значение за разбирането не само на 

икономическите тенденции, но също така и на социалните, политическите и 

институционалните промени в последно време. 

 

Публикуването на нови научни подходи за разбиране на развитието на неравенството в 

годините след следвоенния период, когато в западните икономики се появиха и 

утвърдиха политиките за социална държава и за преразпределение, както и за разбиране 

на това развитие в контекста на ускорен процес на глобализация, допринесоха за 

популяризирането и интегрирането на идеята за неравенството като ключов фактор за 

разбиране на настоящето и на бъдещите предизвикателства, пред които ще се изправим, 

в политическия дебат. 

 

Голямата рецесия, която засегна развитите западни икономики и се разпространява в по-

голяма или по-малка степен в световен мащаб, само задълбочи наблюдаваните различия 

в равнищата на неравенство между държавите и в рамките на отделните държави, 

особено в развитите икономики, по-силно засегнати от кризата, повечето от които са 

европейски държави. 

 

И накрая, много дълбоките и бързо протичащи политически промени, настъпили през 

последните години, свързани с възхода на национализма и ксенофобията, 

протекционизма и засилването на радикализацията и екстремизма, могат да се дължат, 

наред с други явления, на нарастването на реалната неравнопоставеност или на 

усещането за неравнопоставеност, не само в рамките на дадена страна (неприязън между 

бедните и работническата класа, от една страна, и политическия и икономически елит, 

от друга страна), но и между отделните страни (относителното повишаване на доходите 

на средната класа в бързо развиващите си икономики на фона на спад в доходите на 

домакинствата от по-ниските слоеве на средната класа, които станаха свидетели на това 

кака работните им места в развитите сектори на икономиката отиват в други държави). 

 

В този контекст е трудно да се обясни защо европейските институции и държавите 

членки не бяха в състояние да обърнат изрично внимание на предизвикателството, 

свързано с нарастващото неравенство, не само по отношение на сближаването и 

социалната справедливост, но и по отношение на икономическия растеж и създаването 

на качествени работни места. 

 

Целта на настоящата инициатива следователно е проблемът с неравенството да се 

превърне в първостепенен приоритет на европейско равнище предвид контекста, в който 

се намираме. В нея се предлага това да стане, като се следват европейските политики на 

сближаване и инвестиционни политики и европейското развитие от гледна точка на 

координацията на социалните политики, по-специално по отношение на борбата срещу 

бедността и социалното изключване, но също така и от гледна точка на подобряването 

на условията на живот и на труд и активни политики на пазара на труда или укрепване 

на профсъюзите и на правата на работниците.  

 

Ние предлагаме, на първо място, ново позициониране на Европа по отношение на 
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Голямата рецесия в периода след 2008 г. и по отношение на въведените политики за 

възстановяване. Първата и най-важна промяна е неравенството действително да се 

нареди сред основните приоритетни въпроси, които следва да бъдат следени и решавани 

от европейските институции. Поради това трябва да направим критичен анализ на 

резултатите, постигнати до момента чрез социално-икономическата програма, започната 

през 2010 г. със стратегията „Европа 2020“, и посредством цялата нова структура за 

икономическа координация, чието начало беше поставено през 2011 г. с Европейския 

семестър. 

 

Като се има предвид, че една от основните причини, които са обяснение както за 

стагнацията в процеса на сближаване на европейско равнище, така и за увеличаването на 

неравенството в доходите след Голямата рецесия, е нарастването на безработицата, се 

предлага да се укрепят най-важните политики по отношение на заетостта в Съюза през 

последните години, като вниманието се съсредоточи върху два особено уязвими групи: 

младите хора и трайно безработните лица. 

 

Някои икономически и технологични промени доведоха до големи промени в сферата на 

труда, като се започне с нарастването на нетипичните трудови договори и 

нестандартните форми на работа и се стигне до цифровизацията и ускорената 

автоматизация, които засягат нашите производствени системи. В голяма част от 

научната литература се установява връзката между тези явления и евентуалните 

неблагоприятни последици по отношение на несигурните условия на труд и 

намаляването на заплатите. Необходимо е да бъдат защитени работниците, които се 

намират в неравнопоставено положение в условията на тези промени и същевременно да 

се насърчават общи подходи на Европа за подпомагане на работниците, засегнати от 

процеса на преход към повече работни места с интензивно използване на цифрови 

технологии, както и да се защитят лицата, които са принудени да прекратят своята 

трудова дейност в резултат на този преход. 

 

Очевидно е, че Голямата рецесия доведе, особено в страните, които са най-уязвими по 

отношение на кризата, до големи структурни реформи, особено на пазара на труда. Те 

само ускориха разгръщането на явлението, което набира скорост от 80-те години на 

миналия век насам в развитите западни икономики, като например отслабване на 

позициите на работниците в процеса на договаряне като резултат от отслабването на 

синдикалното представителство, както и процеси на децентрализация на колективното 

договаряне, които единствено ограничиха възможностите на заетите лица да договорят 

балансирани споразумения във връзка с условията на труд и заплатите, което има 

очевидни последици за увеличаването на неравенството. 

 

Политиките за преразпределение и системата за социална закрила от самото си създаване 

играят основна роля в процеса на намаляване на различията между най-бедните, средната 

класа и лицата с най-високи доходи. Изправени пред феномена на неравенството, от 

решаващо значение е да засилим и модернизираме системата за социално подпомагане и 

социална закрила, която искаме да осигурим на нашите граждани в Европа.  

 

Борбата срещу бедността, по-специално сред младите хора и децата, е обяснение за едно 

от основните опасения при справянето с последиците от неравенството не само от 

социална гледна точка, но също и от гледна точка на потенциала за бъдещето. 
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От своя страна преодоляването на неравенството между половете по такъв начин, че 

всеки човек да бъде третиран на пазара на труда при равни условия, ще намали 

неравенството, което ще има положително въздействие върху устойчивия растеж. 

 

И накрая, данъчните системи са от ключово значение за процеса на преразпределяне, ако 

са добре изградени и функционират правилно. Значението на борбата срещу измамите 

трябва да се подчертае, което в света, в който живеем, е задача на международната 

координация и регулиране, на които трябва също да се отдава по-голям приоритет в 

рамките на европейската политическа програма. 

 

 


