
PA\1012080BG.doc PE524.750v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2013/2277(INI)

10.12.2013

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси

до комисията по икономически и парични въпроси

относно разследващия доклад относно ролята и действията на Тройката 
(ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на програмата за страните от 
еврозоната
(2013/2277(INI))

Докладчик по становище: Алехандро Серкас



PE524.750v01-00 2/10 PA\1012080BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\1012080BG.doc 3/10 PE524.750v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че мерките по програмите за икономическо приспособяване в 
Гърция (май 2010 и март 2012 г.), Ирландия (декември 2010 г.), Португалия (май 
2011 г.) и Кипър (юни 2013 г.) имаха пряко и непряко въздействие върху равнищата 
на заетост и преки последици за социалното положение; като има предвид, че 
независимо от това, че всички програми са официално подписани от Комисията, те 
са изготвени, а условията в тях са определени съвместно от МВФ, Еврогрупата, 
Европейската централна банка (ЕЦБ) и Комисията; 

Б. като има предвид, че член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) гласи: „При определянето и осъществяването на своите политики и 
дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу 
социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото здраве.“;

В. като има предвид, че член 151 от ДФЕС предвижда, че действията, предприети от 
ЕС и неговите държави членки, трябва да бъдат съгласувани с основните социални 
права, залегнали в Европейската социална харта от 1961 г. и в Хартата на 
Общността за основните социални права на работниците от 1989 г., за да се 
подобри, наред с другото, социалният диалог; като има предвид, че член 152 от 
ДФЕС гласи: „Европейският съюз признава и насърчава ролята на социалните 
партньори на равнището на Съюза, като отчита многообразието на националните 
системи. Той улеснява диалога между тях при зачитане на тяхната автономност.“;

Г. като има предвид, че член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) 
гласи: „Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г. (...), която има същата 
юридическа сила като Договорите“, и като има предвид, че в параграфи 2 и 3 от 
същия член се предвижда присъединяването към Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните свободи и се постановява, че тези права са част от 
правото на Съюза в качеството им на общи принципи;

Д. като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда, 
наред с другото, правото на колективни преговори и действия (член 28), защита при 
неоснователно уволнение (член 30), справедливи и равни условия на труд (член 31), 
признаване и зачитане на правото на достъп до обезщетенията за социална 
сигурност и до социалните служби и — с цел борба „срещу социалното изключване 
и бедността“ — правото на „достойно съществуване на всички лица, които не 
разполагат с достатъчно средства“ (член 34), правото на достъп до здравна 
профилактика и ползване на медицински грижи (член 35) и зачитане на достъпа до 
услугите от общ икономически интерес (член 36);
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Е. като има предвид, че сред петте водещи цели на стратегията „Европа 2020“, 
предложена на 3 март 2010 г. от Комисията и одобрена на 17 юни 2010 г. от 
Европейския съвет, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г., се включват: 
заетост за 75 % от мъжете и жените на възраст 20—64 години; намаляване на дела 
на преждевременно напусналите училище до под 10 % и най-малко 40 % от 30—
34 годишните да имат завършено висше или равностойно по степен образование; 
намаляване на бедността, като най-малко 20 милиона души бъдат изведени от 
ситуацията на риск от бедност или социално изключване;

Ж. като има предвид, че в своята резолюция от 21 ноември 2013 г. Парламентът 
приветства съобщението на Комисията от 2 октомври 2013 г., озаглавено 
„Укрепване на социалното измерение на Икономическия и паричен съюз (ИПС)“, и 
нейното предложение за създаване на таблица на основните социални показатели и 
показатели за заетост, които да бъдат включени в процедурата при 
макроикономически дисбаланси (ПМД) и съвместния доклад за заетостта, но изрази 
съжаление поради факта, че тези показатели не са достатъчни, за да се обхванат 
изцяло ситуациите в областта на заетостта и социалните въпроси в държавите 
членки и тяхната взаимозависимост; като има предвид, че в резолюцията на 
Парламента се подчертава необходимостта да се гарантира, че наблюдението цели 
да се намалят социалните различия между държавите членки;

З. като има предвид, че наличните данни показват, че напредъкът към постигането на 
целите на стратегията „Европа 2020“ в четирите държави бързо намалява (вж. 
приложение 1);

1. отбелязва, че институциите на ЕС (ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) носят пълна 
съвместна отговорност за условията, наложени в рамките на програмите за 
икономически реформи, и следователно за социалните последици от тях;

2. изразява съжаление поради факта, че Парламентът беше напълно маргинализиран 
по време на всички етапи на проекта: подготвителния етап, формулирането на 
мандатите и наблюдението на резултатите, постигнати от програмите и свързаните 
мерки;

3. изразява съжаление поради факта, че програмите бяха изготвени без никаква оценка 
на последиците чрез проучвания за въздействието или координация с Комитета по 
заетостта, Комитета за социална закрила, Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) или члена на Европейската 
комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване ; 
изразява съжаление също така поради факта, че въпреки важните социални 
последици консултативните органи, създадени с Договора, по-специално 
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и Комитетът на регионите 
(КР), не бяха консултирани;

Трудова заетост

4. отбелязва, че политиките за адаптация и структурните реформи в четирите държави 
доведоха до тревожни равнища на безработица, исторически високи равнища на 
загубата на работни места и влошаване на условията на труд; посочва, че 
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последиците за равнищата на заетост, по-специално по отношение на устойчивостта 
на системите за социална закрила и пенсионните системи, са дори още по-сериозни, 
тъй като разминаването между целите на стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все повече с бързи темпове;

5. отбелязва с дълбока загриженост, че тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като положението е катастрофално в държави 
като Гърция, където коефициентът е над 50 %, или Португалия и Ирландия, където 
той надвишава 30 %; изразява съжаление поради факта, че дори тези, които намерят 
работа, често се оказват в ситуацията да работят при несигурни условия или по 
договори на непълно работно време, поради което им е трудно да водят независим 
живот; 

6. отбелязва, че повечето уязвими групи — трайно безработни, жени, работници 
мигранти и хора с увреждания — са силно засегнати и при тях равнищата на 
безработица са по-високи от средните в национален план; 

7. отправя предупреждение, че ако не се намери средство за преодоляване на тези 
огромни различия, особено по отношение на по-младото поколение, те ще доведат 
до разрушителни в структурно отношение въздействия върху пазара на труда в 
четирите държави, ще ограничат тяхната способност за възстановяване, ще 
предизвикат масирана принудителна миграция с огромни последици от гледна 
точка на изтичането на мозъци и ще увеличат трайно установените различия между 
държави членки, които предоставят заетост, и такива, които предоставят евтина 
работна ръка;

8. припомня, че в стратегията „Европа 2020“ правилно е посочено, че показателят за 
наблюдение е равнището на трудовата заетост, който показва наличието на човешки
и финансови ресурси, за да се гарантира устойчивостта на нашия икономически и 
социален модел; изразява съжаление, че забавянето на темпа на нарастване на 
безработицата погрешно се схваща като възстановяване на загубените работни 
места; припомня, че през последните четири години броят на загубените работни 
места в четирите държави достигна 2 милиона, което представлява 15 % от 
съществуващите работни места; 

Бедност

9. изразява загриженост във връзка с факта, че сред условията за предоставяне на 
финансова помощ в програмите се включват препоръки за определени съкращения в 
основни области от борбата срещу бедността, като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични продукти за основна закрила на най-уязвимите; 
подчертава факта, че тези мерки имат най-голямо въздействие върху борбата срещу 
бедността сред децата;

10. отбелязва, че данните и различните проучвания на Комисията показват, че между 
2008 г. и 2012 г. неравенството при разпределението на дохода е нараснало в 
четирите държави и че съкращенията на социалните обезщетения и обезщетенията 
за безработица, произтичащи от мерките за бюджетни ограничения, както и 
намаленията на заплатите в резултат на структурните реформи, увеличават 
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равнищата на бедност; освен това отбелязва, че в доклада на Комисията бяха 
установени относително високи равнища на бедност сред работещите поради 
намаляване или замразяване на минималните работни заплати в резултат на мерките 
за бюджетни ограничения; 

11. изразява съжаление относно факта, че броят на хората в риск от бедност или 
социално изключване се е увеличил в четирите държави; посочва, че само през 
последните три години цифрите показват, че делът на хората в риск от бедност или 
социално изключване се е повишил до 26 % в Португалия и 15 % в Ирландия; освен 
това отбелязва, че зад тази статистика се крие много по-жестока действителност, а 
именно, че когато БВП на глава от населението спада, спада и прагът на бедност, 
което означава, че сега ние считаме за изведени от бедност хора, които доскоро са 
били считани за намиращи се в ситуация на бедност;

12. приветства факта, че в тези проучвания Комисията признава, че само категоричен 
обрат в настоящите тенденции ще позволи постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“; 

13. изразява съжаление във връзка с това, че най-малкото програмите за Гърция, 
Ирландия и Португалия включваха редица подробни предписания за реформа на 
здравната система и съкращения на разходите въпреки факта, че член 168, 
параграф 7 от ДФЕС забранява подобна намеса;

14. припомня, че Съветът на Европа вече осъди съкращенията в обществената 
пенсионна система на Гърция, като ги счете за нарушение на член 12 от 
Европейската социална харта от 1961 г. и член 4 от протокола към нея, заявявайки, 
че „фактът, че оспорваните разпоредби на националното право целят изпълнението 
на изискванията на други правни задължения, не ги изключва от сферата на 
действие на Хартата“1; отбелязва, че доктрината за поддържането на пенсионната 
система на задоволително равнище, позволяващо достоен живот на пенсионерите, е 
общо приложима във всичките четири държави и следва да бъде взета под 
внимание; 

15. посочва в допълнение, че Международната организация на труда (МОТ) подложи на 
остра критика радикалните реформи на пенсионната система, когато нейният 
експертен комитет направи оценка на прилагането на Конвенция № 102 в случая на 
реформите в Гърция, и че същата критична бележка беше включена в нейния 29-ти 
годишен доклад за 2011 г.; припомня, че Конвенция № 102 е общо приложима във 
всичките четири държави и следва да бъде взета под внимание;

Преждевременно напускане на училище

16. приветства факта, че равнищата на преждевременно напускане на училище спадат в 
четирите държави; отбелязва обаче, че това отчасти се обяснява с трудностите, пред 
които се изправят младите хора при намирането на работа; 

                                               
1 Европейски комитет за социални права, Решение за основателността, 7 декември 2012 г., 
Жалба № 78/2012, стр. 10.
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17. приветства факта, че делът на завършващите висше образование нараства в 
четирите държави; отбелязва обаче, че това се обяснява отчасти с необходимостта 
младите хора да подобрят своите бъдещи възможности на пазара на труда;

Социален диалог

18. изразява съжаление във връзка с факта, че програмите, наложени на четирите 
държави, позволяват на предприятията да не прилагат колективните трудови 
договори и да преразгледат споразуменията за секторни заплати, като пряко засягат 
структурата и ценностите на колективните трудови договори, установени в 
съответните национални конституции; отбелязва, че в случая на Гърция това доведе 
до искане от страна на експертния комитет на МОТ да бъде възстановен социалният 
диалог, а в случая на Португалия — Конституционният съд да отмени някои 
законодателни мерки; подчертава, че това плачевно състояние е последица от 
свеждането на структурните реформи само до премахването на регулациите на 
трудовите отношения и намаляването на заплатите на всяка цена, което е в 
несъмнено противоречие с общите цели на ЕС и политиките на стратегията 
„Европа 2020“;

Препоръки

19. призовава Комисията да извърши подробно проучване на социално-икономическите 
последици от програмите за реформи в четирите държави, за да предостави точно 
разбиране за краткосрочните и дългосрочните разрушителни въздействия върху 
системите за социална закрила, с особено внимание върху борбата срещу бедността, 
поддържането на добър социален диалог и баланс между гъвкавостта и сигурността 
в трудовите отношения; призовава Комисията, когато подготвя проучването, да 
използва своите консултативни органи, както и Комитета по заетостта и Комитета 
за социална закрила; предлага да бъде поискано от ЕИСК да изготви специален 
доклад; 

20. призовава Комисията да се обърне към МОТ и Съвета на Европа с искане да 
изготвят доклади относно възможните коригиращи мерки и стимули, които да 
гарантират пълното съответствие с Европейската социална харта и протокола към 
нея и с основните конвенции на МОТ, тъй като задълженията, произтичащи от тях, 
бяха засегнати от мерките за фискална корекция и структурните реформи, изискани 
от „Тройката“;

21. призовава след извършването на оценката ЕС да предостави подкрепа, включително 
чрез финансови ресурси, когато е целесъобразно, за възстановяването на 
стандартите за социална закрила и на борбата за намаляване на бедността и 
възобновяването на социалния диалог чрез план за социално възстановяване; 
призовава Комисията, ЕЦБ и Еврогрупата да отменят постепенно въведените 
изключителни мерки;

22. призовава да бъдат спазвани гореспоменатите правни задължения, залегнали в 
Договорите и в Хартата на основните права, тъй като неспазването е нарушение на 
първичното право на ЕС;
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23. призовава ЕС да не прилага същите институционални и финансови решения в 
бъдеще и да въведе механизми, позволяващи на институциите на ЕС да постигат 
социалните цели и политики, установени в Договорите, по-специално отнасящите се 
до индивидуалните и колективните права на хората в ситуация на най-голям риск от 
социално изключване;

24. призовава Комисията и Съвета да отдадат същото внимание на социалните 
дисбаланси и да ги коригират, както правят това с макроикономическите 
дисбаланси, и за целта да поставят EPSCO и неговите приоритети на равноправна 
основа със Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) и Еврогрупата;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Гърция Португалия Ирландия Кипър ЕС 27Социални 
показатели на 
стратегията 
„Европа 2020“

2007 
г.

2009 
г.

201
2 г.

2013 
г. 1

2007 
г.

2009 
г.

2012 
г.

2013 
г.

2007 
г.

2009 
г.

2012 
г.

201
3 г.

2007 
г.

2009 
г.

2012 
г.

2013 
г.

2007 
г.

2009 
г.

2012 
г.

2013 
г. 2

Коефициент на 
заетост (20—
64 години) в % от 
населението

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                        Жени
                        Мъже

                        
Млади хора3

24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Хора, застрашени 
от бедност или 
социално 
изключване (в 
хиляди)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18 (
прог
ноза
)

-

Преждевременно 
напуснали 
образователната 
система в % от 
населението

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

                                               
1 Данни от Q2 2013
2 Данни от Q2 2013
3 Възрастова група:15—24 години
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Завършващи 
висше образование 
(% от 30—34 
годишните)

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

Гърция Португалия Ирландия Кипър ЕС 27Други показатели
2007 

г.
2009 

г.
2012 

г.
201
3 г.

2007 
г.

2009 
г.

2012 
г.

2013 
г.

200
7 г.

2009 
г.

2012 
г.

201
3 г.

2007 
г.

2009 
г.

2012 
г.

2013 
г.

200
7 г.

200
9 г.

201
2 г.

201
3 г.

Равнище на 
безработицата в 
% от населението

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


