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История
Към новата ера на партнъорството?

поява на
бипартитния
социален диалог
(“период на т.н. 
Общо мнение”)

признав
ане на социалния
диалог в Договора
и преговорите за
споразмения, 
основани на чл.
138 и 139 от
Договора

►социалните партнъори
препотвърждават тяхната
автономност и приемат работна
програма за социален диалог за две
годишен период



Представляващи Европейските
работници

► ETUC – ЕКП;
► Създадена през 1973;
► 82 членове 36 държави;
► 12 Европейски
индустриални федерации;

► Eurocadres - Еврокадри
(професионален и управленски
персонал)

► FERPA (пенсионирани и
възрастни хора) 

Представляващи Европейските
работодатели

► BUSINESSEUROPE –
Конфедерация на Европейския
бизнес; 

► Преди известна като UNICE
► Създадена през 1958;
► 39 федерации от 33 страни;
► UEAPME – Европейска
асоциация на Занаятчийските, 
Малките и Средните
предприятия

► CEEP – Европейски център на
предприятия с публично участие
и на предприятия с общ
икономически интерес

EU Социален диалог: участници



От 1986 до 2009

▲6 Рамкови споразумения
► Споразумение за родителския отпуск, 14/12/1995 > EU Директива

► Ревизирано споразумение за родителския отпуск, 18/6/2009 > EU Директива
► Споразумение за почасовата работа, 6/6/1997 > EU Директива
► Споразумение за срочните договори, 19/3/1999 > EU Директива
► Споразумение за телеработата /от растояние/, 16/7/ 2002 > Изпълнение от
социалните партнъори /СП/
► Споразумение за стреса на работното място, 8/10/ 2004 > Изпълнение от СП
► Споразумение за сексуалния тормоз и насилие, 26/4/2007 > Изпълнение
от СП

EU Социален диалог: резултати на
междуотраслево ниво



от 1986 до 2009
▲2 рамки за действия

►Рамка за действия по развитие на компетенциите и
квалификациите през целия живот, 14 Март 2002

►Рамка за действия по равенството между половете, 
22 Март 2005

▲Един общ анализ на пазара на труда, 18/10/ 2007

▲Над 50 общи инициативи (препоръки, мнения и др.)

▲3 общи работни програми

EU Социален диалог: резултати на
междуотраслево ниво



35  Секторни комитети
Селско стопанство
Аудиовизуализиране
Банкиране
Кетъринг
Химическа промишленост
Гражданска авиация
Търговия
Строителство
Електричество
Добивна промишленост
Обувна промишленост
Мебели
Болници
Вътрешна канализация
Застраховане

Местно и регионално управление
Персонални услуги
Пощенски услуги
Частна сигурност
ЖП
Сухопътен транспорт
Морски риболов
Морски транспорт
Корабостроене
Стоманодобив
Сладкарскс промишленост
Обработка на кожи
Телекомуникации
Агенции за временна заетост
Текстил
Дървообработване

*Автомобилна индустрия
*Цветни метали

EU Социален диалог на секторно ниво



Един вътрешнобраншови
комитет за

социален диалог

Един вътрешнобраншови
комитет за

социален диалог

35 секторни комитети
за

социален диалог

35 секторни комитети
за

социален диалог
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EU Социален диалог: структура



Дискусии межу социалните партнъори и
публичните власти по икономически и трудови

въпроси

Защо?
► за подпомагане създаването на широко
подкрепяни политики
► за обмен на различни гледни точки за тези
политики
► за предоставяне на съвети

С кого? ►Съветът: при планирането, преди вземане
на решение

►Комисията: преди излизане с предложение
или в процеса на изпълнение

Трипартитно съгласуване: структура



ЧЛЕН 137 НА ДОГОВОРА ГАРАНТИРА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ: 
a) Подобряване главно на работната среда за опазването на здравето и
сигурността на работниците и служителите; 
b) Условия на труд; 
c) Социална сигурност и социална протекция на работниците и
служителите; 
d) Протекция на работниците и служителите там, където се прекратяват
трудовите им договори; 
e) Информиране и консултиране на работниците; 
f) Представителност и колективна защита на интересите на работниците и
работодателите, включително и съвместни решения (тази разпоредба не
се отнася до компенсациите, правото на сдружаване, правото на стачка
или правото да се налага локаут); 
g) Условия за наемане на граждани от трети държави, законно
пребиваващи на територията на Европейския съюз; 
h) Интеграция на хората, изключени от пазара на труда; 
i) Равнопоставеност между мъжете и жените по отношение на
възможностите, предлагани на пазара на труда, както и третирането на
работата; 
j) Борба срещу социалната изолация на хората; 
k) Модернизация на режима за социално осигуряване. 
Сферата на точки c), d), f), g) изисква решение на Съвета, основаващо се
на единодушие


