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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно нетипични трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, 
„гъвкавост и сигурност“ и нови форми на социален диалог
(2009/2220(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“ (COM(2009)0257),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейски план за 
икономическо възстановяване“ (COM(2008)0800), и резолюцията на Парламента по 
този въпрос от 11 март 2009 г.1,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Движеща сила за 
възстановяването на Европа“ (COM(2009)0114),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Партньорство за промяна 
в разширена Европа – засилване на приноса  на европейския социален диалог“ 
(COM(2004)0557),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към общи принципи на 
гъвкавата сигурност: повече и по-добри работни места посредством гъвкавост и 
сигурност“ (COM(2007)0359) и резолюцията на Парламента по този въпрос от 29 
ноември 2007 г.2, 

– като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена „Модернизиране на 
трудовото право с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век“ 
(COM(2006)0708) и резолюцията на Парламента по този въпрос от 11 юли 2007 г.3,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 8 юни 2009 г. (гъвкавост и сигурност 
по време на криза),

– като взе предвид доклада на мисията за „съчетаване на гъвкавост и сигурност“, 
озаглавен „Прилагане на общите принципи на съчетаването на гъвкавост и 
сигурност в рамките на цикъл 2008–2010 г. на Лисабонската стратегия“ от 12 
декември 2008 г.,  

– като взе предвид заключенията на Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) от 5 и 6 декември 2007 г.,

– като взе предвид препоръките на европейските социални партньори, съдържащи се 
в доклада „Ключови предизвикателства пред европейските пазари на труда: 
съвместен анализ на европейските социални партньори“ от 18 октомври 2007 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7-
0000/2010),

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2009)0123.
2 Приети текстове, P6_TA(2007)0574.
3 Приети текстове, P6_TA(2007)0339.
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А. като има предвид, че нестандартните форми на заетост, като например работата на 
непълно работно време, непостоянната работа и работата на срочен договор, чрез 
агенции за временна заетост, самостоятелната заетост, независимата работа, 
работата от вкъщи и от разстояние, се разраснаха значително от 1990 г. насам, като 
в същото време продължават да бъдат считани за „нетипични“ форми на заетост, 

Б. като има предвид, че глобализацията и много бързото развитие на технологиите 
предизвикват широкообхватно икономическо преструктуриране, като стават 
причина за промени в трудовите правоотношения и в съдържанието на 
задълженията на работниците; 

В. като има предвид, че финансовата и икономическа криза може да доведе до 
нестабилни пазари на труда и нарастваща социална изолация, 

Г. като има предвид, че следва да се развие значим подход на допълване на равнището 
на ЕС, който да поставя силен акцент върху съвкупността от политически мерки за 
оказване на взаимна подкрепа в сферата на икономическите, екологичните и 
социалните политики, както и на политиките в областта на трудовата заетост,

Д. като има предвид, че равнището на безработица в ЕС-27 е нараснало до 10% (2009 
г.), което отговаря на равнището в САЩ, и е малко вероятно нарастването на 
безработицата да спре преди втората половина на 2010 г.,

Е. като има предвид, че класифицирането на промените в заетостта според 
образователната степен показва, че броят на наетите нискоквалифицирани лица е 
намалял през последните години,

Ж. като има предвид, че всяка година средно между една пета и една четвърт от всички 
работници в Европа сменят работното си място, 

З. като има предвид, че процентът на преминаващите от безработица към заетост е 
висок, като една трета от безработните и 10% от неактивното население си намират 
работа в рамките на една година,

И. като има предвид, че в ЕС-27 45% от всички периоди на безработица продължават 
по-дълго от една година, в сравнение с около 10% в САЩ,

Й. като има предвид, че текучеството на работната сила е по-голямо сред жените, 
отколкото сред мъжете (разлика от пет процентни пункта), както и сред по-младите 
работници (на възраст до 24 г.), и намалява с повишаването на образователната 
степен, 

К. като има предвид, че в някои държави-членки се наблюдава нарастване на случаите 
на недеклариран труд, което може да доведе до сериозни икономически, социални и 
политически проблеми,

Л. като има предвид, че оценката на гъвкавата сигурност е сложна, а наличието на 
цялостен подход е от основно значение, като показва комбинацията от четирите 
измерения – договорните споразумения, обучението през целия живот, активните 
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политики в областта на пазара на труда и модерните системи за социално 
осигуряване, и взаимодействието между тях,

М. като има предвид, че в рамките на политиките в областта на трудовата заетост 
равните възможностите за жените и мъжете трябва да бъдат активно насърчавани,

Н. като има предвид, че макар социалният диалог да се е развил в различни посоки в 
различните региони на Европа, като цяло нарастващите икономически и финансови 
затруднения доведоха до ускорен тристранен диалог,

А. Нетипични договори
1. призовава Европейския съвет през пролетта на 2010 г. да определи ясни насоки и 

конкретни мерки с цел запазване на заетостта и създаване на възможности за 
намиране на работа в рамките на една амбициозна стратегия „ЕС 2020“;

2. призовава Комисията да продължи усилията на мисията за „съчетаване на гъвкавост 
и сигурност“ за подпомагане на държавите-членки при насърчаването на 
принципите на гъвкавата сигурност и посочва, че взаимното обучение и обменът на 
добри практики, както и отвореният метод на координация, са основни средства за 
съгласуването на различните подходи на държавите-членки към тази политика;  

3. приветства голямото разнообразие от трудови традиции, договорни форми и модели 
на работа на пазарите на труда;

4. препоръчва приоритетите за реформа на трудовото законодателство, когато тя е 
необходима, да се съсредоточат върху: разширяване на защитата на работниците в 
нетипични форми на заетост; изясняване на положението на несамостоятелната 
заетост; предприемане на действия срещу недекларирания труд; и улесняване на 
прехода между различните състояния на заетост и безработица;

5. насърчава държавите-членки да разработват нови начини за достъп до заетост чрез 
рамката на нови разпоредби в трудовото законодателство относно, например, 
„работата от разстояние“,  „договори с определена цел“ и „договори за мисии“;

6. отбелязва, че нарастването на дела на нестандартните или нетипични договори има 
значително измерение, свързано с пола и поколението, като жените, по-възрастните, 
както и по-младите работници са представени непропорционално в нестандартните 
форми на заетост; призовава държавите-членки и Комисията да водят борба срещу 
диспропорциите и да ги наблюдават; 

7. призовава държавите-членки да прилагат Директива 97/81/ЕО и Директива 
99/70/ЕО;

8. приветства приемането на Директива 2008/104/ЕО и призовава за нейното бързо 
прилагане; 

9. подчертава, че нестандартните форми на труд трябва да вървят ръка за ръка с 
подкрепата за онези работници, които са в положение на преход от едно работно 
място към друго или от един вид трудова заетост към друг;
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10. насърчава държавите-членки да разработват активни политики на намеса, като 
предоставят на работниците, които се връщат на пазара на труда, правото на 
индивидуална подкрепа през периода, който им е изрично необходим, за да се 
повишат шансовете им за намиране на заетост в резултат н обучение и 
преквалификация; безработните лица следва да се връщат бързо на пазара на труда, 
дори ако техните трудови договори са нетипични, като най-важното съображение е 
хората да се задържат на пазара на труда;

11. призова Комисията да анализира и наблюдава различните видове инструменти, 
разработвани в рамките на националните политики в полза на трудовата заетост;

12. призовава Съюза и държавите-членки да премахнат незаконното наемане на работна 
ръка и счита, че прилагането на стратегиите за гъвкава сигурност може да помогне в 
борбата срещу незаконното наемане на работна ръка и за повишаването на 
сигурността при „силно нетипичните“ форми на труд;  

13. подчертава необходимостта от създаване на висококачествени работни места, 
включително „екологични“ работни места, и от осигуряване на социално 
сближаване; следователно счита, че е по-вероятно хората да се съгласят да положат 
усилията, които се изискват от тях, ако възприемат тези усилия като справедливи и 
улесняващи трудовата заетост и социалната интеграция;

Б. Гъвкава сигурност и гарантиране на възможностите за професионално 
развитие

14. счита, че гъвкавата сигурност следва да се определя като съчетаване на гъвкавост и 
сигурност на пазара на труда по начин, който допринася за увеличаването както на 
производителността, така и на качеството на работните места, чрез гарантиране на 
сигурност, като същевременно на предприятията се предоставя необходимата 
гъвкавост, за да разкриват нови работни места в отговор на променящите се 
потребности на пазара; счита, че изискванията за гъвкавост и сигурност не си 
противоречат и взаимно се допълват;

15. счита, че особено в контекста на настоящото икономическо положение, прилагането 
гъвкава сигурност е дори още по-необходимо, припомня, че прилагането на 
принципите на гъвкавост изисква амбициозни структурни реформи, основаващи се 
на стабилен консенсус;

16. счита, че дружествата нямат доверие на пазара на труда и го възприемат като 
ненадежден в контекста на настоящата икономическа криза, както и че им липсва 
дългосрочна визия;

17. призовава, в контекста на съвременната организация на труда, за създаването на 
гъвкави и сигурни договорни споразумения; въпреки това счита, че безсрочните 
трудови договори следва да продължат да бъдат основната форма на трудови 
правоотношения, като в същото време се има предвид, че някои хора предпочитат 
нетипичните договори, особено студенти или млади хора, на които е необходим 
разнообразен опит;
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18. осъжда неправомерната замяна на редовна заетост с различни форми на нетипични 
договори, която е за сметка на обществеността, наетите лица и конкурентите; 
подчертава, че подобни видове договори представляват нарушение на европейския 
социален модел;

19. изразява твърдо убеждение, че като се отчетат различните традиции в държавите-
членки, всяка форма на заетост следва да бъде придружавана от основен набор 
права, който следва да включва: равнопоставеност по отношение на заетост, 
здравеопазване и безопасност на работниците, и разпоредби относно времето за 
труд и отдих, свобода на сдружаване и представителство, право на колективни 
преговори и колективни действия, както и достъп до обучение;

20. призовава ЕС и държавите-членки да положат повече усилия за инвестиции в 
квалификация и обучение с цел подпомагане на устойчивата трудова заетост; 
поради това призовава държавите-членки да инвестират в хората, като енергично 
прилагат и финансират стратегиите за обучение през целия живот;

21. призовава държавите-членки да прилагат политики, които позволяват на хората да 
съчетават по-добре гъвкаво работно време и семеен живот, като гарантира, че 
времето, през което са отворени детските заведения, е съобразено с работното 
време;

22. настоятелно препоръчва европейската инициатива за създаване на работни места да 
предвижда своевременна намеса в момента на действителна загуба на работни 
места, не на последно място за да се намали рискът от изключване на някои хора от 
пазара на труда;

23. призовава държавите-членки да усъвършенстват плановете за повишаване на 
активността, по-конкретно за нискоквалифицираните лица, чрез предоставяне на 
индивидуални консултации, интензивно обучение или преквалификация на 
работниците, субсидирани работни места, както и субсидии за започване на дейност 
за самостоятелно заети лица и за предприятия;

24. призовава Комисията и държавите-членки да премахнат  административните 
тежести, за да се подобри стопанският климат, особено за малките и средни 
предприятия (МСП);

25. призовава държавите-членки да докладват относно актуалното състояние във връзка 
с прилагането на пътищата към гъвкава сигурност;

В. Нови форми на социален диалог
26. счита, че официалното признаване на ролята на социалните партньори в новия 

Договор представлява напредък, тъй като в него се признава тяхната автономност и 
се потвърждава важността на тяхната подкрепа за насърчаване на социалния диалог;

27. счита, че признаването на статут на институционален орган на Тристранната среща 
на върха по въпросите на растежа и заетостта допринася за участието на социалните 
партньори в икономическите политики на ЕС;
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28. счита, че приносът на европейските и националните социални партньори за 
изпълнението на стратегията „ЕС 2020“ е от особена важност с оглед на 
постигането на целите по отношение на заетостта и прилагането на програмата за 
гъвкава сигурност;

29. призовава националните социални партньори да преодолеят предубежденията 
спрямо „неприобщените“ лица (наети лица с нетипични или „силно нетипични“ 
договори) и да изравнят техните права и изискванията по отношение на социалната 
закрила с тези на „приобщените“ лица;

30. призовава социалните партньори на европейско и национално равнище да 
подкрепят инвестициите в стратегии за обучение през целия живот;

31. отбелязва, че участието на социалните партньори в разработването на политиките и 
прилагането им варира значително между държавите-членки, но че като цяло има 
тенденция е към използване на по-широка съвкупност от инструменти за 
преследване на целите на политиките; счита, че качеството на социалната и 
институционалната подкрепа, от която се ползват социалните партньори, е вероятно 
основният фактор за качеството на техния принос;

32. счита, че колективните преговори са доказано ефективен инструмент за поддържане 
на трудовата заетост и че те позволяват на дружествата да намерят гъвкави решения 
за справяне с икономическия спад;

33. убеден е, че правителствата имат решаваща роля при осигуряването на 
предпоставките за ефективни колективни преговори, включващи всички страни, 
както и при обхващането на тристранните структури, за да се осигури участието на 
социалните партньори в разработването на публичните политики в съответствие с 
националните практики и традиции;

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Комитета по социална закрила, Европейския комитет по заетост и 
правителствата и парламентите на държавите-членки и страните кандидатки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският съюз и неговите държави-членки са изправени пред дълбока финансова, 
икономическа и социална криза и трябва да положат изключително големи усилия, за 
да запазят възможно най-голям брой работни места и възможно най-висока степен на 
трудова заетост в Европа.

Докладчикът е убеден, че европейският социален модел, със своите цели за устойчив 
растеж, пълна трудова заетост, социален прогрес, благосъстояние и социална закрила, е 
в състояние да бъде пътеводител за Европейския съюз и неговите държави-членки през 
кризата.

За да се преодолее тази криза и да се запази трудовата заетост, да се предотврати 
масовата безработица и да се помогне на безработните да намерят нова работа, е 
необходимо да положим повече усилия за инвестиции в умения, обучение и създаване 
на устойчиви работни места.

С оглед на предходното докладчикът очаква да се постигне съгласие на Европейския 
съвет през пролетта на 2010 г. относно ясни насоки и конкретни мерки с цел запазване 
на заетостта и създаване на възможности за намиране на работа в рамките на 
стратегията „ЕС 2020“.

Целта в рамките на стратегията „ЕС 2020“ следва да бъде да се даде ефективен ход на 
широка европейска инициатива за създаване на работни места, от една страна, като се 
гарантира възможността за учредяване на предприятие където и да е в рамките на 
Европейския съюз в тридневен срок и без да се заплащат такси, както и възможността 
за уреждане на формалностите във връзка с наемането на първите служители на „едно 
гише”, и от друга страна, като се усъвършенстват плановете за повишаване на 
активността, по-конкретно за нискоквалифицираните лица, чрез предоставяне на 
индивидуални консултации, интензивно обучение или преквалификация и повишаване 
на квалификацията на работниците, програми за професионално обучение, 
субсидирани работни места, както и субсидии за започване на дейност за 
самостоятелно заети лица и предприятия; освен това подкрепя предоставянето от 
страна на Комисията на средства по Европейския социален фонд за плащания с цел 
насърчаване на развитието и съответствието на уменията.

Тази инициатива за създаване на работни места следва да предвижда ранна намеса в 
момента на действителна загуба на работни места, не на последно място за да се намали 
рискът от изключване от пазара на труда. Такава намеса ще изисква значителни 
инвестиции в обучение, включително увеличаване на броя на доставчиците на 
обучение, като вниманието се съсредоточи върху по-доброто координиране на 
програмите за обучение и реинтеграция на пазара на труда, и следва да се използват не 
само краткосрочни мерки, но и да се полагат усилия за постигане на висока степен на 
квалификация, за да се повишат цялостните равнища на квалификация в Европейския 
съюз и да се отговори на променящите се потребности на действащата икономика.

Докладчикът счита, че е по-вероятно усилията, които се изискват от населението, да 
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бъдат възприети положително, ако се разглеждат, от една страна, като справедливи, а 
от друга страна, като гарантиращи трудовата заетост и социалната интеграция. Поради 
това е необходимо държавите-членки да инвестират в хората, като активно прилагат 
стратегиите за обучение през целия живот и предоставят допълнителна финансова 
подкрепа. Следователно е необходимо социалните партньори на европейско и 
национално равнище да подкрепят инвестициите в стратегии за обучение през целия 
живот. Националните цели за финансови инвестиции в обучение през целия живот от 
страна на правителствата и социалните партньори помагат за осигуряването на 
възможности за професионално развитие.

Докладчикът е убеден, че в рамките на социалните политики и политиките в областта 
на трудовата заетост равните възможностите за жените и мъжете трябва да бъдат 
активно насърчавани.

Факти

През 2009 г. общото равнище на безработицата в ЕС-27 се повиши от 8 на 9,6 % (за 
мъжете от 7,8 на 9,8 %, а за жените от 8,1 на 9,3 %).

През последните години общият брой лица, наети на непълно работно време, остана 
висок и постоянен, като неговият дял в ЕС-15 е по-висок отколкото в 
новоприсъединилите се страни. През 2009 г. делът на работниците на непълно работно 
време в ЕС-27 се е повишил с 0,5 процентни пункта в сравнение с 2008 г. Това е 
сравнително голямо повишение, като се има предвид, че между 2006 г. и 2008 г. общото 
повишение е било само 0,1 процентни пункта. През 2008 г. над 18 % от общия брой
наети лица в ЕС-27 са работили на непълно работно време (31 % от общия брой наети 
жени и почти 8 % от общия брой наети мъже), а от общия брой лица, наети на непълно 
работно време, около 24 % са направили този избор не по собствено желание (почти 30 
% от мъжете и повече от 22 % от жените). Основната причина за работа на непълно 
работно време не по собствен избор (за 24 % от наетите на непълно работно време не 
по собствен избор) е, че тези хора не са могли да намерят работа на пълно работно 
време.

Положението на наетите на срочни трудови договори е по-чувствително по отношение 
на икономическата ситуация. Общият брой наети на срочен трудов договор в ЕС-27 е 
паднал с 1,7 милиона между 2007 г. и 2009 г. Това представлява спад от около 6,3 %, 
който е много по-голям от намалението от 1,3 % на броя на наетите на безсрочен 
трудов договор през същия период.

Броят на самостоятелно заетите лица е намалял от 2000 г., но остава стабилен през 
последните години. През 2007 г. повече от 15 % от общия брой работещи в ЕС-27 са 
били самостоятелно заети (с разлика между мъжете и жените от около 6 процентни 
пункта) в сравнение с около 7 % в САЩ.

От общия брой наети лица около 14 % са на срочни трудови договори (2008 г.). 
Основните причини за това са, че наетите лица следват образователен курс или 
обучение, или че не са успели да намерят постоянна работа.

Около 5 % от всички наети лица работят от вкъщи (2008 г.).
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Гъвкава сигурност

Нетипичната трудова заетост касае трудови правоотношения, които не съответстват на 
стандартния или „типичен“ модел на редовни безсрочни трудови правоотношения на 
пълно работно време с един работодател за дълъг период от време. Гъвкавите договори 
са инструмент, използван в държавите-членки като част от политиките в областта на 
трудовата заетост, и помагат на безработните да намерят работа. Появяват се „силно 
нетипични“ форми на трудова заетост (например трудов договор за срок, по-къс от 
шест месеца, работно време, по-малко от 10 часа, и неписани трудови договори). Тези 
форми на трудова заетост са най-разпространени сред младите работници (19–29 
години), по-възрастните работници (50 години и повече), жените и 
нискоквалифицираните работници. Работниците със „силно нетипични“ форми на 
трудова заетост получават по-малко обучение, имат по-ограничени перспективи за 
професионално развитие и по-нисък доход в сравнение с други категории работници, а 
техният трудов профил се характеризира с несигурност. 

Докладчикът е убеден, че държавите-членки следва да наблюдават и анализират 
развитието на всички видове договори.

Докладчикът е убеден, че стриктното прилагане на стратегиите за гъвкава сигурност 
може да помогне в борбата срещу незаконното наемане на работна ръка и да смекчи 
несигурността, характерна за „силно нетипичните“ форми на труд. По-добре е акцентът 
в рамките на стратегията за гъвкава сигурност да се постави върху прехода към 
качествени работни места вместо върху запазването на работните места. В тази рамка 
държавите-членки следва да инвестират в активни политики в областта на пазара на 
труда и институционални реформи. Освен това докладчикът е убеден, че държавите-
членки следва да проведат критичен анализ на законодателството за закрила на 
трудовата заетост, тъй като то предоставя обяснение за основни различия между 
държавите-членки във връзка с честотата на безсрочните трудови договори и 
продължителността на трудовите договори.

Докладчикът е убеден, че дебатът относно нетипичната трудова заетост има важно 
измерение, свързано с пола, тъй като мъжете са непропорционално представени в 
стандартните трудови правоотношения, а нарастващ брой жени от работната ръка 
работят при нетипични условия.

Социален диалог

Докладчикът счита, че официалното признаване на ролята на социалните партньори в 
новия Договор представлява напредък, тъй като в него се признава тяхната 
автономност и се потвърждава важността на подкрепата, която Европейският съюз 
трябва да предостави за насърчаване на социалния диалог. Признаването на статут на 
институционален орган на Тристранната среща на върха по въпросите на растежа и 
заетостта допринася за участието на социалните партньори в икономическите политики 
на Европейския съюз.

Приносът на европейските и националните социални партньори за изпълнението на 
стратегията „ЕС 2020“ е от особена важност за постигането на целите по отношение на 
трудовата заетост и прилагането на програмата за гъвкава сигурност. Поради това 
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социалните партньори на национално равнище трябва да преодолеят предубежденията 
спрямо „неприобщените“ лица (наети лица с нетипични или „силно нетипични“ 
договори) и да изравнят техните права и социалната им закрила с тези на 
„приобщените“ лица.

Секторните преговори са основното ниво на преговори в повечето западноевропейски и 
в някои централно- и източноевропейски страни.

Участието на социалните партньори при изготвянето на националните ответни мерки 
при кризи варира значително, като зависи от свързаните с индустриалните отношения 
традиции и структури на страните, както и от естеството на предприетите мерки. В 
няколко страни социалните партньори се оплакват, че при подготовката на 
правителствените мерки тяхното участие и консултациите с тях не са били предвидени.

Въпреки че е налице тази разлика в участието на социалните партньори при 
разработването на политиките и тяхното прилагане, като цяло има тенденция към 
използване на по-широка съвкупност от инструменти за преследване на целите на 
политиките. Качеството на социалната и институционалната подкрепа, от която се 
ползват социалните партньори, е вероятно основният фактор за качеството на техния 
принос към стратегията „ЕС 2020“.


