
Справедливият преход ще бъде жизненоважен, за да спечели доверието на милионите хора, 

работещи в европейската метална  индустрия 

Нуждаем се от надеждни пътеки, които да превеждат целите на ЕС към реалността на място. 

Справедливият преход ще бъде жизненоважен, за да спечели доверието на милионите хора, 

работещи в европейската индустрия. Това е още по-важно в страните от Централна и Източна 

Европа, които са били свидетели на масивни политически и икономически трансформации 

през последните десетилетия, като същевременно все още се оказват в капана на ниските 

заплати и са силно зависими от големи чуждестранни компании. Време е да се изгради 

оптимистично бъдеще за настоящата и бъдещата работна сила на регионите. Без подкрепата 

на Европейските работнически съвети , синдикатите и самите работници   дигитализацията в 

тежката промишленост на Централна и Източна Европа ще се провали!  

Спешно са необходими национални и регионални планове за справедлив преход. За да се 

гарантира тяхното социално приемане и значение на местно ниво, е от решаващо значение 

работниците и техните представители в профсъюзите да бъдат изцяло ангажирани в 

разработването и изпълнението на тези планове. С опустошенията на кризата с COVID-19 

пакетите за възстановяване и борба с изменението на климата трябва да отговорят на 

основните проблеми на работещите хора. Те трябва да дадат приоритет на социалната защита 

и добрите работни места. Работниците и техните синдикати трябва да седнат на масата, за да 

се уверят, че това се случва и да се чувстват уверени, че от другата страна ще има добри 

работни места и процъфтяващи общности. Необходими са амбициозни стратегии за умения и 

качествени работни места. Правителствата, индустрията, социалните партньори и 

образователният сектор трябва да работят заедно, за да се уверят, че както съществуващата, 

така и бъдещата работна сила са добре подготвени за предизвикателствата на двойния преход. 

За да се гарантира справедливата трансформация на регионите, които в момента са зависими 

от тежката индустрия в Централна и Източна Европа, националните планове за възстановяване, 

плановете за справедлив преход и финансирането за модернизация трябва да включват 

следното: 

• Добре финансирани активни политики на пазара на труда - няма „универсален за 

всички“ модел за работниците, засегнати от дигитализацията . Необходим е набор от 

инструменти, както при всяка форма на икономическо преструктуриране. Индивидуалните 

планове и силните умения и образователни политики са жизненоважни. Прилагайте правилна 

оценка на социалното и икономическото въздействие върху последиците от индустриалната 

трансформация върху заетостта, секторите, регионите. Използвайте своевременно правата за 

информация и консултация, за да се подготви работната сила за предстоящите 

предизвикателства. Избягвайте масови съкращения, като своевременно предвиждате промяна 

(ранно пенсиониране, вътрешна мобилност вътре в компанията). За служителите, които трябва 

да напуснат компанията, организирайте плавен преход от една работа на друга, като 

използвате индивидуализиран подход. 

• Разработване на цялостни планове за създаване на работни места и трансформация, за 

да се осигури справедлив преход и да се подкрепи една устойчива на бъдещето индустриална 

политика - чрез инвестиции в най-добрите налични технологии в региона, обновяване и 

трансфер на технологии и използване на критерии за обществени поръчки. В отговор на 



„Зелената сделка“ на ЕС, призивите за стратегии за суровини и индустриална политика за 

отворена стратегическа автономия, има потенциални, специфични възможности за работа за 

индустриите в Централна и Източна Европа, които трябва да бъдат използвани. Липсата на 

наследени технологии в региона също може да бъде предимство, тъй като дава възможност за 

дигитална трансформация без инерцията на остарелите системи. С други думи, в много случаи 

може да бъде по-лесно да се построи фабрика с най-новите налични технологии от нулата, 

отколкото да се промени остарялата технология във фабрика, където тя вече е била 

използвана. Необходими са обаче ясни национални планове за трансформация, за да се 

гарантира, че компаниите наистина инвестират и създават тези зелени и цифрови работни 

места и помещения за работа. Жизненоважно е тези планове за трансформация да са 

обвързани със силен социален диалог и създаване на висококачествена заетост. 

• Устойчива индустриална стратегия на европейско, национално и секторно ниво, която 

е в състояние да постигне двойния зелен и дигитален преход и да привлече устойчиви 

инвестиции в най-добрите налични технологии, инфраструктура, обновяване и трансфер на 

технологии към Централна и Източна Европа. Тези стратегии трябва да се подсилват взаимно и 

да са в съответствие с целите и програмите за подкрепа на ЕС. Жизненоважно е активното 

включване на социалните партньори в разработването на стратегиите, които ще оформят 

тяхното бъдеще.  

• Укрепване на социалния диалог - работниците и техните синдикати трябва да седнат 

на масата, за да се чувстват уверени, че ще има добри работни места и процъфтяващи 

общности от другата страна. В много държави има значителни проблеми с ерозията на 

социалния диалог и правителствените атаки срещу синдикатите (в Словакия, Унгария и др.). За 

постигане на Зелената сделка са спешно необходими национални и регионални планове за 

справедлив преход. За да се постигне конкурентна цифрова икономика и промишленост, 

националните планове за цифровизация са задължителни. За да се гарантира тяхното социално 

приемане и значение на местно ниво, е от решаващо значение работниците и техните 

представители в профсъюзите да бъдат изцяло ангажирани в разработването и изпълнението 

на тези планове. Участието на Европейските работнически съвети и синдикатите  трябва да 

бъде задължително условие за европейското финансиране. 




