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компании и работници косвено разчитат
на смислено законодателство, преминало 
през проверка, да не пречи на конкурентоспо-
собността, преди да бъде стриктно 
приложено.

от всички служители в производствения 
сектор, или 17 млн. души, работят в сферата 
на металообработката, машиностроенето 
и технологиите, което прави важно с кой 
партньор разговаряте.

са новите и качествени работни 
места, създадени от европейския 
технологичен и промишлен сектор 
между 2013 и 2017 г. С хората с пра-
вилни умения, тази цифра може да се 
увеличи през следващите години.

е средната стой-
ност, с която 
заплатите в 
металопреработ-
вателната, маши-
ностроителната 
и технологичната промишленост 
надвишават тези в подобните секто-
ри. Социална Европа е изградена върху 
конкурентни заплати.

е износът извън ЕС, което подчертава 
значението на ЕС като търговски блок.

от социалните разходи в света се 
случват в 28-те държави-членки на ЕС. 
Подкрепянето на промишлената база на 
ЕС е предпоставка да остане най-соци-
алният регион в света.

е най-високата досега сума, инвес-
тирана от европейските техноло-
гии и промишленост в иновации за 
намирането на устойчиви решения, 
напр. цифровизацията и света на 
труда.

представлява инвестицията на 
компаниите в материални сто-
ки, правейки първата стъпка 
към осигуряването на цифрова 
трансформация.

металопреработвателна,
машиностроителна и
технологичната 
промишленост

други

2013 2017



В навечерието на поредните избори за 
Европейски парламент, европейската 
секторна работодателска организация 
CEEMET представи пред широката публика 
своя План от 10 точки за конкурентоспо-
собна индустрия, която да направи Соци-
ална Европа устойчива. Зад организацията 
РЕАЛНО стоят 200 000 компании в облас-
тта на металообработването, машино-
строенето и свързаните с тях техноло-
гии. Това са група икономически дейности, 
в които работят 17 000 000 души, което 
отговаря на 49 процента от всички слу-
жители в производствения сектор в 
рамките на ЕС. В тези 200 000 компании в 
периода 2013-2017 г. са създадени 1 250 000 
нови, качествени работни места.  Там 
са инвестирани 119 милиарда евро само в 
материални стоки като „първа стъпка” 
в процеса на дигитализация. Отделно 90 
милиарда евро са инвестирани в инова-
ции за намиране на устойчиви решения на 
проблеми, най-вече свързани с дигитали-
зацията и със света на труда. Заплатите 
в металообработването, машиностро-
енето и свързаните с тях технологии 
са средно с десет процента по-високи в 
сравнение с останалите производствени 
отрасли. Социална Европа е построена 
върху конкурентоспособни заплати. Вижда 
се, че става дума за документ, зад който 
стои работодателска организация с огро-
мна представителност, която е признат 
социален партньор на ниво ЕС. Органи-
зацията CEEMET представлява метало-
обработващите, инженерните и техно-
логично базираните индустрии (MET). Тя 

покрива отрасли като производството 
на метални изделия, машинно инженер-
ство, електроника, информационни и 
комуникационни технологии, производ-
ство на автомобили и други транспортни 
средства – цялата мехатроника в широкия 
смисъл на понятието. Българският пред-
ставител в CEEMET е Българска браншова 
камара „Машиностроене“, която е член на 
Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. АИКБ запозна всички свои чле-
нове с „Плана от 10 точки” и организира 
обсъждането му по време на общото 
събрание на АИКБ, състояло се на 1 март 
2019 г. Беше проведена задълбочена дис-
кусия по съдържанието на плана. В резул-
тат от дискусията беше взето решение 
за подкрепа на „Плана от 10 точки” и за 
широкото му представяне през общест-
веността и в частност пред политиче-
ските сили и техните кандидати за депу-
тати в Европейския парламент. Създадена 
бе работна група от Управителния съвет 
на Асоциацията, която подготви комен-
тарите на АИКБ към „Плана от 10 точки”.  
Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) изцяло подкрепя конста-
тивната част на „Плана от 10 точки” и 
неговата философия. Планът е задълбочен 
и обхващащ различните аспекти и посоки 
за развитие на конкурентоспособността 
на бизнеса. От тази гледна точка АИКБ се 
присъединява към така предложения План, 
който ще може да се надгражда в процеса 
на обсъждането му, а и в следващ период 
на прилагането му.  
Затова и политическите сили, които са 

Увод



 

готови да премерят сили на изборите 
за депутати в Европейския парламент и 
самите кандидати за депутати, би тряб-
вало да се отнесат с подобаващо внима-
ние към този документ. Те би трябвало 
да отговорят на себе си, на представи-
телите на европейската индустрия и на 
обществото като цяло, как гледат на 
написаното в документа. Всички имат 
право да знаят, какво мислят кандида-
тите за място в Европейския парламент 
за предложенията на работодателите 
от възможно най-стратегическия сектор 
в европейската икономика. За избира-
телите, позицията на кандидатите за 
депутати по „Плана от десет точки“ със 
сигурност ще бъде много важен ориентир 
при взимането на окончателно решение за 
кого да гласуват. Има неща, които трябва 
да се подчертават постоянно. От евро-
пейската индустрия и в огромна степен 
от металообработването, машиностро-
енето, електрониката, ИКТ и свързаните 
с тях технологии, зависи цялостното 
представяне на целокупната икономика 
на ЕС. А от представянето на европей-
ската икономика зависи, дали ще можем да 
поддържаме забележителния резултат, 
че 40 процента от ВСИЧКИ социални раз-
ходи в света се правят в 28-те страни 
на ЕС. Въпреки диспропорциите между 
различните страни – членки на ЕС, Бъл-
гария също не е без принос за посочения 
по-горе резултат. Всеки може да се осве-
доми за размера на месечния трансфер от 
бюджета към социално-осигурителната 
система, за финансиране на пенсиите в 

България и да изчисли каква част от БВП е 
това. Всеки може да си начертае диаграма 
на постоянно растящите разходи за здра-
веопазване у нас. Диаграмата сама по себе 
си е впечатляваща. Друг е въпросът, че 
колкото повече харчим, толкова повече 
негодуваме, че качеството на здравео-
пазването се влошава. Но това е въпрос 
за ефективността на харченето на сред-
ствата, а не за добрата воля на законо-
дателя, на данъкоплатците (сред които 
работодателите са „на първа линия“) и на 
обществото като цяло. Добрата воля е 
на лице и това е доказано през годините. 
Всички искаме рязко повишаване на сред-
ствата за образование. Въпросът е, че за 
да заделим тези средства, трябва да ги 
изработим. А това означава единствено 
повишаване на производителността с 
общите усилия на работодатели и работ-
ници. А иначе, България не е без участие 
в постигането на тези 40 процента от 
всички социални разходи в света. Не бива 
да се забравя също така, че в ЕС живее 
ЕДВА 7 на сто от населението в света, 
а икономиката на ЕС28 произвежда около 
22 процента от БВП в света. „Планът от 
10 точки“ ясно заявява, че трябва „пос-
тигането на контрол върху тези без-
прецедентни разходи и правенето им 
устойчиви, може да се постигне само чрез 
изграждането на иновативна и конкурен-
тоспособна на глобалния пазар икономика 
и индустрия в Европа. Това трябва да 
бъде свръх приоритетът на Европейския 
съюз“. Как би могло да стане това ни казва 
„Планът от 10 точки“. 
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CЕЕМЕТ представя работодателите в областта на металопреработката, 
машиностроенето и технологиите (MET) в Европа. Обхваща сектори като 
производството на метални изделия, машиностроенето, електрониката, 
ИКТ, производството на автомобили и транспортни средства. Членове-
те й са 200 000 компании в Европа, осигуряващи над 17 милиона преки и 35 
милиона непреки работни места. СЕЕМЕТ е признат европейски социален 
партньор на ниво промишлен сектор, с мисия да насърчава глобалната кон-
курентоспособност на европейските индустрии чрез консултации и социа-
лен диалог. 

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е най-представител-
ната организация на работодателите на национално равнище, представля-
ваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании. АИКБ е член 
на Европейския център на работодателите и предприятията с публично 
участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP), 
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Международната 
организация на работодателите (МОР), Международен координационен съ-
вет на организациите на работодатели (МКСОР), Международен конгрес на 
индустриалците и предприемачите (МКПП) .

Българска браншова камара „Mашиностроене“ (ББКМ) е сдружение с несто-
панска цел, в което членуват около 300 фирми, основни производители 
от всички подсектори на машиностроенето и леярското производство. 
Те произвеждат 65-70% от машиностроителната продукция на страната. 
Дейността на камарата е многостранна, в момента с акцент върху осигу-
ряване на фирмите с квалифицирани кадри, въвеждането на високите из-
исквания на Индустрия 4.0 за повишаване на конкурентоспособността, за 
разширяването на пазарите. Браншовата камара е член на СЕЕМЕТ, предста-
вляваща подсекторите на машиностроенето на страната ни в нея.
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В контекста на изборите за Европейски парламент през май 2019 г., европейските ра-

ботодатели в областта на технологиите и промишлеността искат да стимулират 

дискусия относно това как да подготвят ЕС за бъдещите предизвикателства, припом-

няйки, че успехът е тясно свързан с конкурентоспособната в международен план про-

мишленост.

Вярваме в силата на ЕС, който може да разгърне пълния си потенциал, само ако съвмест-

но с всички държави-членки се съсредоточи и действа по големите предизвикателства 

като цифровизацията, глобализацията, ефективността на ресурсите, климата и демо-

графските промени и миграцията. Той може да се справи успешно с тези предизвикател-

ства, само ако приеме нов подход по отношение на начина, по който регулира и прилага 

съгласуваните политики.

С 10-точковия план се поставят основите за дискусия на базата на факти и се предлагат 

идеи за превръщане на днешните и утрешните предизвикателства във възможности.

ВЪВЕДЕНИЕ

Защо Европа и 
индустрията се нуждаят 
от амбициозен план
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Промяна на основанието за съществу-
ване за ЕС - откриване на нова глава в 
историята на успеха на Европа

Новите предизвикателства изискват 
нови идеи
Понятията „мир и единство“ като raison 
d’etre (основание за съществуването) на 
ЕС са загубили движещата си сила пред 
европейските граждани. Тази централна 
глава от историята на успеха на Европа не 
е ясна за по-младите поколения. По същия 
начин приносът на ЕС към просперитета 
на европейците се пренебрегва. Последни-
те тенденции кьм национализъм и протек-
ционизъм свидетелстват за това.

Ние виждаме фрагментацията на поли-
тическия пейзаж, с проблематично уве-
личаване на национализма и протекциони-
зма вътре и извън ЕС, както и загубата на 
доверие в институциите на всички нива. 
Тази промяна е тясно свързана с нараства-
щия евроскептицизъм в много държа-
ви-членки. Много често притесненията и 

несигурността оформят дебата, включи-
телно опасенията за намаляване на благо-
денствието и стандарта на живот.
 
Европейските граждани трябва да бъдат 
уверени, че по време на глобализация и бър-
зите технологични промени, с появата на 
новите икономически сили, ще се справим 
по-добре заедно в съюз, отколкото като 
отделни по-слаби нации. Повече от всяко-
га Европа се нуждае от обща политика в 
областта на търговията и икономиката, 
която да повиши конкурентоспособнос-
тта на предприятията в световен ма-
щаб.

Поддържане на несравнимите социални 
разходи на Европа - само чрез повишаване 
на конкурентоспособността
Докладът на петимата президенти (2015 
г.), Бялата книга на Комисията за бъдеще-
то на Европа (2017 г.) и последващите до-
кументи относно бъдещето на социална 
Европа и задълбочаването на Икономиче-
ския и паричен съюз имат една обща цел. Те 

Истински дебат 
за бъдещето на Европа

ТОЧКА 1



предвиждат по-нататъшни компетенции 
и регулация на ЕС в социалната политика 
и политиката по заетостта, за да се по-
стигне възходяща социална конвергенция, 
която се очаква да бъде осъществена чрез 
Европейския стълб на социалните права 
или създаване на Европейска схема за пре-
застраховане при безработица. Това е не-
надеждно и погрешно схващане, тъй като 
напълно игнорира начина на финансиране 
на социалната политика.

Европейските граждани и политици тряб-
ва да признаят, че докато ЕС включва едва 
7% от световното население и произвежда 
около 22% от световния БВП, ЕС-28 израз-
ходват над 40% от световните социални 
разходи1. Постигането на контрол върху 
тези безпрецедентни разходи и превръща-
нето им в устойчиви може да се постиг-
не само чрез изграждане на иновативна и 
международно конкурентна икономика и 
индустрия в Европа. Това трябва да стане 
основен приоритет на Европейския съюз.

Необходимо е цялостно пренастройване 
за реалистичен и открит дебат за устой-
чиво развитие. Европейските технологич-
ни и индустриални компании осигуряват ка-
чествена заетост за над 35 милиона души в 
Европа и следователно играят централна 
роля във финансирането на социална Евро-
па. В момента тази индустрия се опитва 
да навигира по пътя към Индустрия 4.0 в 
един силно конкурентен глобален пазар. 
По-нататъшно законодателство на ев-
ропейско равнище, отразяващо опасения-
та на „вчерашните“ икономики и пазари на 
труда, няма да е от полза за конкурентос-
пособността на „утрешната“ индустрия.

Фокус

Цифрова Европа = Социална Европа

Вярваме, че бъдещето на европейския 
просперитет зависи до голяма степен от 
успешния преход към цифровизирана про-

мишленост и общество. Ако Европа иска 
да постигне успех, голяма част от дебата 
и действията, включително масовите ин-
вестиции, трябва  да  се  съсредоточат  
върху  един  прозрачен европейски (ци-
фров) единен пазар.

Придържайки се към принципите на суб-
сидиарност и пропорционалност, Европа 
трябва да бъде готова да  се  възползва  
от  възможностите,  предлагани  от ци-
фровизацията,  и  да  даде  възможност  
на  своите граждани да направят същото. 
Разнообразието е в основата на Европей-
ския съюз, но се нуждаем от общо споде-
лена визия, която се прилага от всички 
държави-членки, компании, работници и 
общества. Държавите-членки сами по 
себе си не могат да направят големи ин-
вестиции, необходими за осигуряване на 
съгласувани цифрови инфраструктури, 
киберсигурност или защита на данните.

Също така е необходимо спешно единство 
за защита на европейските интереси в 
свободната и честна световна търговия 
предвид силната политика, последвана от 
Китай, и промяната в трансатлантиче-
ското партньорство.

Една силна Европа може да предложи ви-
зии и решения, които дават увереност на 
гражданите, работниците и индустрията.

Ние вярваме, че повишаването на индустри-
алната конкурентоспособност и възползва-
нето от възможностите за цифровизация 
ще спомогнат за поддържането на социална 
Европа и, от друга страна, за разширяване на 
подкрепата сред европейските граждани за 
уникалния европейски проект.

Една европейска стратегия за цифровиза-
ция, насочена към хората, подкрепяща чо-
вешките права, има потенциала да отвори 
нова глава в историята на успеха на Европа, 
при условие, че има реално открит дебат 
относно бъдещето на европейския проект.

1. Eurostat
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Бъдещето на ЕС зависи от пригодна за 
бъдещето регулаторна рамка, включва-
ща пазарите на труда.

Опростяване на регулирането и убежда-
ване на гражданите
Регулирането трябва да бъде основано на 
нуждите, последователно, икономически 
ефективно и стабилно, за да може успеш-
но да премине през „проверката на конку-
рентоспособността“.
Приложимостта, ефективността и спаз-
ването на принципите на субсидиарност 
и пропорционалност трябва да бъдат во-
дещите принципи на всеки нов регламент 
на ЕС. Следователно свободата на догова-
ряне, както и мерките с незадължителна 
юридическа сила, като например най-до-
брите практики и насоки за малките и 
средни предприятия (МСП), трябва винаги 
да се разглеждат сериозно. Напълно под-
крепяме принципите, залегнали в „Програ-
мата за по-добро регулиране“ и свързани-
те с нея дейности по REFIT за опростяване 
и подобряване на регулаторната среда.
Насърчаваме новия Европейски парламент 
и Комисията да постигнат осезаеми резул-

тати относно „по-доброто регулиране“, 
тъй като това ще засили международната 
конкурентоспособност, бизнес инвести-
циите и създаването на работни места.

Комисията трябва да разгледа кумулатив-
ния ефект на законодателството и да се 
съсредоточи върху наистина независими 
и обективни оценки на въздействието 
(ОВ), които отчитат всички допълни-
телни разходи - публични и частни. Вся-
ко действие, предприето в резултат на 
проучване на ОВ, следва също да отразява 
резултата от такова проучване. В момен-
та законодателството на ЕС в областта 
на заетостта твърде често се ръководи 
от политически мотиви. Такъв бе случа-
ят с Преразглеждането на Директивата 
относно командироването на работници, 
което започна като обикновено целево 
преразглеждане, но след това бе насърче-
но, без подходящи консултации със соци-
алните партньори2, и с предложението на 
Комисията да въведе определение на ЕС за 
„работник“, евентуален процес за започ-
ване на хармонизирането на трудовото 
законодателство на равнище ЕС. 

По-добро регулиране

ТОЧКА 2



Законодателството на ЕС трябва 
да се привежда в действие и прилага 
правилно, преди да се създава ново3.

По-добро регулиране = Нека е просто, но 
стриктно
Институциите на ЕС трябва да бъдат не-
умолими в премахването на бюрокрация-
та, която твърде често потъпква бизнес 
инвестициите и задушава конкурентос-
пособността и създаването на работни 

места. Тъй като МСП са особено уязвими 
към неподходящи и прекалено обремени-
телни законодателства, това също въз-
препятства създаването на нови пред-
приятия в Европа.

Ако Европа иска да види растеж, инвести-
ции и създаване на работни места, всички 
заинтересовани страни трябва да спаз-
ват принципите на „по-добро регулиране“ 
и подходящи рамкови условия.

Ключови съобщения

#1 Институциите на ЕС и държавите-членки трябва да положат усилия, за да подо-
брят прилагането на национално равнище и подкрепят прилагането на същест-
вуващата регулаторна рамка на ЕС, преди да въведат нов регламент.

 Регулирането на равнище ЕС следва да се основава на „субсидиарност и пропорцио-
налност“. То трябва да бъде основано на нуждите и приложимо. Ако не е предви-
дено да реши проблем, не се основава на всеобхватни и обективни оценки на въз-
действието и не е приложимо, не следва да има регулиране.

#2 Да се оценява непрекъснато значението на съществуващото законодателство 
и неговата приложимост, с акцент върху намаляването на неговата тежест и 
разходите, по-специално за МСП (REFIT).

 Да се гарантира, че пригодните за целта рамкови условия предлагат възможност за 
разработване на нови технологии.

#3 Законодателите трябва да помнят, че субсидиарността също има за цел да 
сближи гражданите с Европа.

#4 Европейският стълб на социалните права (ЕССП) трябва да бъде поставен в 
перспектива: това е прокламация, а не нова европейска конституция.

 Обърнете внимание, ЕССП не е за създаване на нови социални права. Заетостта 
може потенциално да бъде засегната отрицателно, тъй като прекалено строгото 
регулиране на пазара на труда може да накара фирмите да увеличат капиталовата 
си несигурност. Технологиите могат да се използват за замяна на работниците при 
изправянето пред строгостта, наложена от строгите правила4.

2. Ceemet. (2016). Правни и практически последици от преразглеждането на директива 96/71/ЕОотносно
командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.

3. Европейския съвет. (2017). Римската декларация.
4. ОИСР. (2017). Перспективи за заетостта за 2017 г
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Европа е люлката на индустрията и има 
несравнима индустриална база. Между-
народната конкурентоспособна индус-
трия в Европа е основата за създаването 
на растеж и качествени работни места.

Подобряване на бизнес средата
Технологичните и индустриалните компа-
нии работят в глобализиран свят и се на-
мират в челните редици на международна-
та конкуренция.
 
Нашите членове се конкурират с фирми 
от цял свят, които често имат по-благо-
приятни условия за правене на бизнес. Това 
налага на ЕС задължението да постигне 
правилен баланс, когато става въпрос за 
регулиране на глобализирания свят, в кой-
то оперират нашите членове. 

Само здравата индустрия може да 
поддържа високите социални разхо-
ди на ЕС.

Качествени работни места, финансира-
щи социална Европа
Със световната търговия и световни-
те вериги на стойността като основа 
на нашите икономики, конкурентната 
в международен план индустрия в Евро-
па е предпоставка за оставането й като 
най-социалния регион в света. Европа е 
световен шампион по социалните разхо-
ди, като над 40% от световните социални 
разходи идват от 28-те държави-членки на 
ЕС, докато Европа представлява само 22% 
от световния БВП и едва 7% от светов-
ното население5. Европейските политици 
трябва да осъзнаят, че световните вери-
ги на стойността, свободната търговия 
и насърчаването на предприятията и ино-
вациите в ЕС имат добавена стойност.

Нивото на богатство, както и междуна-
родната конкурентоспособност на евро-
пейската индустрия се подхранва от тър-
говията, и по-специално от създаването 
на единния пазар. Тези принципи, обаче, по-
настоящем са застрашени. Това може да се 

Международна
конкурентоспособност 

ТОЧКА 3



дължи на защитни мерки, които пречат на 
търговията, или на неустойчивата конку-
ренция от намаляването на корпоратив-
ните данъци за привличане на предприя-
тия извън Европа. Рамковите условия за 
правене на бизнес трябва да са подходящи 
за поддържането на Европа способна да 
се конкурира на международните пазари, 
като използва своите уникални продукти, 
услуги и талант. Измерването и сравни-
телната оценка на бизнес регламентите, 
както тези, извършвани от Световната 
банка, ще помогнат и трябва да бъдат 
взети под внимание от европейските по-
литици при вземането на решения, засяга-
щи бъдещето на индустрията.

Европа и нейната индустрия:
успешна комбинация
Европа, нейните предприемачи и работ-
ници, имат потенциала да се справят 
успешно с големите и резки проблеми, 
предизвикани от цифровизацията, като 
четвъртата индустриална революция. 
Ако бъде разбрана и управлявана добре 
като европейски проект, цифровизация-
та може да доведе до по-справедливо съз-
даване на растеж и просперитет.
В тези несигурни времена Европа се нуж-
дае от ясно заявление от политиците, че 
това е насоката за бъдещето на Европа 
и че растежът, благосъстоянието и ра-
ботните места ще бъдат създадени един-
ствено с конкурентоспособна индустрия.

Ключови съобщения

#1 Европейските политици трябва да направят 
ясно изявление относно важността на меж-
дународната конкурентоспособност на ин-
дустрията и да действат в съответствие с 
това.

 Тяхната визия за още по-социален Съюз може да 
се постигне само с доброто състояние на индус-
трията.

#2 Европейските политици трябва да обърнат 
повече внимание на международната конкурен-
тоспособност на Европа като място за праве-
не на бизнес, преди да създадат допълнителни 
регламенти.

 Този международен бенчмаркинг може да се ос-
новава на доклада на Световната банка „Doing 
Business“.

#3 Европейските политици и социалните парт-
ньори трябва да работят за постигане на цел-
та за международна конкурентоспособна ин-
дустрия в Европа.

5. Eurostat
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Отваряне на нова глава в успешната 
история на Европейския съюз.

Подготовка на ЕС за цифровото бъдеще
Гладко функциониращият Единен цифров 
пазар (ЕЦП) е предпоставка Европа да 
успее в глобалното търсене на лидерство 
в областта на цифровите технологии; 
стимулиране на икономическия растеж, 
конкурентоспособността и заетостта. 
За да запази водещата си позиция в соци-
алните разходи в световен мащаб, Европа 
трябва да се превърне в световен лидер 
в разработването на нови технологии и 
тяхното предлагане на пазара. Роботи-
зацията и изкуственият интелект ще 
стимулират иновациите на процесите и 
ресурсната ефективност на продуктите 
и услугите. Това може да даде възможност 
на европейската промишленост да остане 
или да стане световен лидер в множество 
сектори.

Завършването на стратегията на ЕС за 
ЕЦП изисква огромни публични инвести-
ции в инфраструктури, включително чрез 
публично-частни партньорства, напр. за 
универсално достъпна широколентова 
връзка, високоскоростни изчисления, 
киберсигурност или големи данни.

Самите държави-членки няма да могат да 
управляват този процес самостоятелно.

Подходящо за бъдещото регулиране
Предложените регламенти и съществу-
ващите регламенти трябва да преминат 
през проверка за пригодност към цифро-
вата конкурентоспособност, за да се 
отключи потенциалът за технологичен 
прогрес. Европейските или дори между-
народните стандарти в техническата 
област могат да улеснят цифровизацията 
на индустрията. Това не важи за хармони-
зацията на равнище ЕС (възходяща конвер-
генция) на националните трудови закони. 
Това ще осуети приемането на цифрови-
зацията6  и ще ограничи създаването на 
стартиращи предприятия в ЕС.

Общият регламент за защита на данните 
от 2018 г. (GDPR) е стъпка в правилната 
посока за преодоляване на фрагментира-
ния набор от правила за защита на данните 
от всички държави-членки. Докато GDPR 
адекватно покрива обработката на данни 
в трудовото правоотношение, общият 
подход за минимизиране на данните е в 
контраст с големите данни и рискува да 
възпрепятства иновациите и създава-
нето на стартиращи предприятия. 

Цифровата индустриална ера

ТОЧКА 4

6. OECD (2017) Преглед на заетостта.



Гражданите и компаниите не трябва да се 
оставят сами да се справят с GDPR. Ние 
активно подкрепяме своите членове, но 
държавите-членки и институциите на ЕС 
трябва да изпълнят тяхната част. Коми-
сията трябва своевременно да предложи 
конкретна помощ за прилагането на GDPR.

Рационализиране и координиране
Инициативата на Комисията „Цифрови-
зиране на европейската промишленост“ 
започна динамичен процес, който доведе 
до създаването на многобройни центрове 
и платформи за цифрови иновации с мно-
жество заинтересовани страни. Въпреки 
създаването на „европейска платформа 
на националните инициативи“, те все 
още са твърде некоординирани. Тъй като 
ефективността на времето и разходите 
са от решаващо значение, Европа трябва 
да ускори усилията си за рационализи-
ране на своите политики и дейности за 
цифровизиране на всички региони на ЕС, 
обществото и промишлеността. Цифро-
визацията като хоризонтална област на 
европейската политика, в която различ-
ните генерални дирекции на Комисията 
работят заедно, е първата стъпка.

ЕС и неговите държави-членки трябва да 
увеличат проучванията, свързани с пазара. 

Трябва да се съкрати времето за пускане 
на пазара на иновации, за да се гарантира, 
че в ЕС се разработват и предлагат идеи, 
финансирани с европейски средства. 
Приветстваме по-голямото и по-лесно 
достъпно съфинансиране за проучвания, 
разработка и иновации за индустрията 
и стартиращите предприятия, инфра-
структури, технически стандарти и 
схеми за придобиване на подходящи диги-
тални умения, по-специално за МСП, както 
се вижда от предложението за многого-
дишна финансова рамка на ЕС за периода 
2021 - 2027 г.

1,25 милиона причини за увереност
Цифровизацията ще доведе до изчезва-
нето на работни места и създаването 
на нови такива. Подкрепяме мнението на 
Комисията, че новите технологии като 
цяло биха могли да имат положителен 
ефект върху работните места на рав-
нище ЕС7.

Фактът, че 200 000 компании, предста-
вени от СЕЕМЕТ, създадоха 1,25 милиона 
качествени работни места в периода 2013-
2017 г., дава основание за позитивност. И 
въпреки че цифровизаията се ръководи 
от технологичния прогрес, човешкият 
фактор е в основата на това развитие8.

Ключови съобщения

#1 Цифровата трансформация може да се управлява успешно и да доведе до създа-
ването на възможности само при истинско усилие от страна на Европа.

 Цифровизацията ще стимулира икономическия растеж, конкурентоспособността 
и заетостта. Следователно европейската стратегия за ЕЦП трябва да бъде свое-
временно завършена и изпълнена с пълния ангажимент на всички държави-членки.

#2 Ефективността на различните европейски и национални инициативи трябва да 
се подобри.

 Политиките и дейностите, като например центровете за цифрови иновации, 
трябва да бъдат по-добре рационализирани. Констатациите от множеството ини-
циативи трябва да бъдат по-добре анализирани и резултатите да бъдат споделени. 
Това ще ускори навлизането на цифровизацията в Европа и сред всички компании.

#3 Новата „нормалност“ на цифровизацията изисква цялостен преглед на бизнес и 
инвестиционната среда на европейско и национално равнище.

#4 Преговорите относно предложената от Комисията многогодишна финансова 
рамка за 2021-2027 г. следва да бъдат приключени преди изборите за Европейски 
парламент през май 2019 г.

 Европа следва да съсредоточи усилията си върху предоставянето на възможност 
за технологичните и промишлените предприятия, особено на МСП и на новосъзда-
дените предприятия, да се справят своевременно с цифровата си трансформация.

7. Ceemet. (2018). Цифровизация и светът на труда.
8. Европейска комисия (февруари /2018 г.). Заетост и социално развитие в Европа. 
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Цифровизацията значително промени 
потребностите от умения и ще про-
дължи да съкращава жизнения цикъл на 
знанията.

Европейското измерение на национал-
ните компетенции
Необходимо е да се обърне внимание на 
недостига на умения както на национално 
равнище, така и на равнище ЕС, като 
трябва да бъдат заделени средства, за да 
се помогне на системите за образование 
и обучение да се адаптират към техно-
логичните промени. Това ще помогне на 
компаниите да се справят с основните 
технологични промени, за да останат кон-
курентоспособни и да продължат да пре-
доставят качествени работни места9.

ЕС наскоро започна различни инициативи, 
за да подчертае значението на професио-
налното образование и обучение (ПОО), 
дигиталните умения и образованието 
в областта на науката, технологиите, 
инженерството и математиката (НТИМ). 
Тези добри инициативи обаче няма да 
бъдат достатъчни. Като напълно зачита 
компетентността на държавите-членки 
в областта на образованието и обуче-
нието, ЕС следва да насърчава и подкрепя 
създателите на национални политики да 
адаптират своите системи за образова-

ние и обучение към цифровизирания свят 
на работа.

Превръщане на ПОО в първи избор
СЕЕМЕТ приветства целта на Комисията 
да направи ПОО първокласен вариант10 за 
учащите, водещ до качествена заетост. В 
сектора на технологиите и промишленос-
тта ние отдавна се застъпваме за това 
както на национално, така и на европейско 
равнище. 

В този контекст е важно националните 
създатели на политики да водят ПОО чрез 
участието на работодателите в разра-
ботването и провеждането на програми и 
курсове за ПОО. Това ще повиши неговата 
значимост на пазара на труда и ще допри-
несе за превръщането на ПОО в първи 
избор, особено за младите европейци.
Националните политици трябва също 
така да подкрепят и насърчават про-
пускливостта между ПОО и висшето 
образование, за да могат учениците да се 
движат по-лесно от една система в друга. 
Това ще разкрие възможности за учащите 
и ще спомогне за премахването на стиг-
мата, която обучава учениците в ПОО, 
което го прави по-привлекателен избор. 

Премахване на бариерите за разви-
тие на дигиталните компетенции.

Умения, умения, умения

ТОЧКА 5

9. Ceemet. (2018). Цифровизацията и светът на уменията и образованието.
10.СОМ(2016) 381 final: нова програма за уменията за Европа.



Дигитални умения за всички
Твърде често училищата нямат учители с 
достатъчни дигитални умения или съот-
ветното оборудване. Държавите-членки 
трябва спешно да предприемат дейст-
вия, за да гарантират, че системите за 
образование и обучение са адаптирани към 
цифровата трансформация. Да се рефор-
мират учебните програми, за да се гаран-
тира, че придобиването на съответните 
дигитални умения започва в ранна възраст 
и се осъществява през целия живот. Това 
включва образование в областта на НТИМ 
от самото начало. Във всяка класна стая в 
цяла Европа следва да се въведе основно 
кодиране, а дигиталното обучение трябва 
да бъде интегрирано във всички учебни 
програми. Тези инициативи също ще помог-
нат за привличането на повече жени и млади 
хора в НТИМ - и в крайна сметка в работни 
места в технологичната индустрия.

Освен това следва да се засили сътруд-
ничеството между индустрията и дос-
тавчиците на образование и обучение, с 
цел по-добро разбиране и предвиждане на 

бъдещите нужди от умения.

Учение през целия живот
Работодателите до голяма степен при-
знават важността на непрекъснатото 
обучение, особено в контекста на разви-
ващия се цифровизиран свят на работа. 
Въпреки това, много малки и средни 
предприятия намират за проблематично 
да се обучават по различни причини, 
като например липсата на (финансови и 
човешки) ресурси. Ето защо, за да е въз-
можно колкото може повече служители 
да се възползват от учението през целия 
живот, МСП се нуждаят от подкрепа при 
разработването на адаптирани схеми. 
СЕЕМЕТ с удовлетворение отбелязва, че в 
настоящото предложение за следващата 
многогодишна финансова рамка (МФР) са 
посветени значителни ресурси.

Въпреки това ученето през целия живот 
е споделена отговорност между работо-
датели и работници, изискващо мотива-
ция, действие и самоуправление от служи-
теля, за да бъде успешно. 

Ключови съобщения

#1 Националните политици трябва да инвестират в увеличаването на привлека-
телността на ПОО, така че да се превърне в първи избор за учащите, което 
води до качествена заетост.

 Качествените системи за професионално образование и обучение са от решаващо 
значение за реагиране на текущия недостиг на умения, който възниква в производ-
ствените и технологичните индустрии.

#2 Европейските работодатели в областта на технологиите и промишлеността 
идентифицираха 7 основни умения, от които служителите ще се нуждаят в ци-
фровата трансформация11.

 Развитието на нови професии, свързани с появата на цифровите технологии, ще 
изисква мащабни инвестиции в нови умения за управление на индустрията на бъде-
щето.

#3 Подобряване на образованието в областта на НТИМ от ранна възраст за спра-
вяне с цифровизацията на индустрията.

 Също така инвестиране в предприемачески (дигитални) умения, заедно с меки и 
управленски компетенции, тъй като те също са ключови за успеха на технологични-
те компании, когато се справят с големите технологични промени. Работниците 
носят отговорността да преминат подходящо и непрекъснато обучение, за да се 
справят с предизвикателствата на цифровизираната индустрия и да гарантират 
своята пригодност за работа.

#4 Разпределяне, особено в следващата МФР, на повече и по-добре насочени евро-
пейски фондове за инициативи за придобиване на подходящи умения.

 Подпомагане на МСП при определяне на техните нужди от умения и разработване 
на схеми за обучение, за да се отговори на тези нужди от умения. Опростяване на 
правилата за достъп и администриране на фондовете на ЕС, особено за МСП.

#5 Укрепване на сътрудничеството между индустрията и доставчиците на обра-
зование и гарантиране, че те споделят най-добрите практики.

11. Ceemet. (2018). Цифровизацията и светт на уенията и образованието
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Предоставяне на свобода за иновации и 
експериментиране, които да съответ-
стват на новата реалност.

Възможности за цифровизация
Европейските компании, по-специално 
МСП, не се конкурират на равни условия 
с компании от други региони на света, 
които напълно възприемат ползите от 
цифровизацията. Ето защо ЕС трябва да 
бъде иновационен, отворен за експери-
ментиране и да използва възможностите, 
предлагани от технологичния прогрес.

Цифровизацията и технологичният про-
грес водят до нови начини за разработва-
не на продукти и промяна на параметри-
те на производството, продажбите и 
следпродажбеното обслужване. В същото 
време икономиката на основа платформи, 
поставя под въпрос границите на регула-
торната среда, включително регулиране-
то на пазара на труда. Необходим е анализ 
дали законодателството, създадено в 
миналото, все още е съвместимо с реал-
ността и нуждите на клиентите, пред-

приятията и работниците в индустрия-
та 4.0.
 
Бъдещето на труда
С напредването на цифровизацията рабо-
тата става все по- несвързана с опреде-
лено място и определено време. Това води 
до нови форми на организация на труда 
и промени в моделите на работа12. Ето 
защо регулирането на работното време 
трябва да бъде адаптирано към променя-
щия се свят на работа, за да се даде въз-
можност за гъвкавост както за компании-
те, така и за работниците.

Координирането на икономическите поли-
тики чрез Европейския семестър следва 
да подкрепи националните реформи на 
пазара на труда. По-специално чрез съз-
даването на гъвкави пазари на труда, 
които отговарят на нуждите на все по- 
цифровата икономика с променящите се 
модели на работа. Строгата регулаторна 
рамка само ще попречи на внедряването 
на цифровизацията на индустрията и ще 
увеличи допълнително вече високите раз-

Гъвкави пазари на труда

ТОЧКА 6

12 Ceemet. (2018). Цифровизацията и светът на труда
13 Ceemet. (2018). Доклад на главните икономисти за 2018 г.



ходи за труд13.

Законодателите на ЕС трябва да бъдат 
отворени към гъвкави пазари на труда, 
които позволяват на работодателите 
и служителите да оформят работата 
си 4.0. ЕС трябва да осигури правилните 
рамкови условия, които отразяват про-
менящите се реалности и да предлагат 
пространство за маневриране, вместо да 
разработват нови и неподходящи регла-
менти, за да вървят в крак с обществени-
те и технологичните промени. 

В действителност е доказано, че въвеж-
дането на нови технологии на работно-
то място в страните с прекалено строго 
трудово законодателство води до отри-
цателно въздействие върху заетостта14.

Гъвкавите пазари на труда водят до 
възходяща конвергенция на заетост-
та.

Регулирането като част от решението
Много стартиращи фирми разработват 
иновативни решения за икономическите, 
обществените или екологичните пробле-
ми на 21-ви век.

Ето защо следва да се създадат подходящи 
рамкови условия, които да им помогнат да 
растат и да станат конкурентоспособ-
ни, така че да продължат да осигуряват 
качествени работни места.

Подкрепата за предприемачеството и 
стартиращите предприятия има значител-
ни ползи за обществото. Гъвкавите пазари 
на труда са по-устойчиви и приобщаващи. 
Те позволяват необходимите адаптации, 
дължащи се на икономически и технологич-
ни промени, и ще донесат възможности 
особено за тези, които имат затруднения с 
навлизането на пазара на труда. Гъвкавите 
пазари на труда следва да бъдат предпочи-
таният (политически) избор.

Ключови съобщения

#1 Не всеки е осъзнал, че цифровизацията надхвърля широколентовия достъп и 
взаимната свързаност; пазарите на труда са неразделна част от регулаторната 
рамка за цифровизацията.

 Подходящата рамка е предпоставка за международните конкурентоспособни ин-
дустрии с потенциал да продължат да осигуряват качествени работни места в 
Европа. Запознатите с цифровизацията законодатели са ключът към успешното 
възприемане на индустрията 4.0 във всички видове компании.

#2 Подготвяне на почвата за оформянето на цифровизацията чрез насърчаване на 
реформата на националните пазари на труда в гъвкави пазари на труда, с нови 
видове работа и нови концепции за организация на труда.

#3 Да се осъзнае, че гъвкавите пазари на труда са по-устойчиви и ще спомогнат за 
създаването на нови работни места при цифровизацията на европейската ин-
дустрия.

 Строгата защита на заетостта има отрицателно въздействие върху създаване-
то на работни места и възприемането на цифровизацията в индустрията.

#4 ЕС и неговите държави-членки следва да зачитат принципа на субсидиарност, 
да дадат възможност на бъдещото и съществуващото регулиране на пазара на 
труда да проверят реалността и да се съсредоточат върху насърчаването на 
националните реформи на пазара на труда в рамките на европейския семестър. 
Съществуващото регулиране на пазара на труда на европейско и национално равни-
ще следва да подлежи на регулаторни проверки за пригодност (REFIT).

14. OECD. (2017). Employment Outlook.
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Социалните партньори са ключови играчи
Индустриалните отношения не са ста-
тични и се развиват по различен начин в 
различните национални икономически, по-
литически, социални и културни среди. Не 
може да има единен модел на ЕС. В повече-
то случаи системите за колективно дого-
варяне играят важна роля при определяне 
на условията на труд и заетост, включи-
телно заплащането.

Сегашната тенденция около системите 
за КД в Европа е насочена към това да се 
остави повече място за фирменото ниво, 
например чрез предоставяне на клаузи за 
отваряне и отклонение в Колективните 
трудови договори. Социалните партньо-
ри са по- близки до индустрията и по този 
начин са в състояние автономно да се ос-
новават на солиден мандат, съобразено 
с конкретното решение от фирмата до 
нивото на националния сектор.

Предизвикателства пред националните 
социални партньори
Появата на икономиката на платформите 
повдига въпроса за значението на тради-
ционните индустриални отношения и сис-
темите за КД. Голямо предизвикателство 
за социалните партньори е да адаптират 
своя бизнес модел към тази нова реалност.

Това вече е в ход. Цифровата икономика 
може частично да обясни спада на гъсто-
тата на синдикатите, която досега не е 
така за организациите на работодате-
лите, въпреки че повече дружества са 
свързани, без да са задължени да прилагат 
колективни трудови договори. Исканията 
към законодателите да обявят КТД като 
цяло за всички дружества и работници, 
включително и за самонаетите и плат-
формени предприятия, няма да доведат 
до устойчиви решения. Напротив, това 
ще бъде възприето като неспособност на 
социалните партньори да намерят собст-
вени решения и по този начин ще отслаби 
тяхната позиция.

Социалния диалог на ЕС
В членове 154 и 155 от ДФЕС се предвижда 
привилегирован социален диалог на рав-
нището на ЕС между признати социални 
партньори, с възможност да бъдат кон-
султирани и да действат като квази- за-
конодатели по инициативите на Комиси-
ята в областта на социалната политика. 
Инициативата на Комисията за 2015 г. за 
възобновяване на социалния диалог на рав-
нище ЕС и на национално равнище не даде 
основание на принципа за добавяне на 
стойност към социалния диалог, тъй като 
пренебрегва автономността на социал-

Социалните партньори 
правят промяната

ТОЧКА 7



ните партньори, мандатите и отговор-
ностите. Вместо това социалният диалог 
на равнище ЕС стана още по-неясен. Коми-
сията замени консултациите със социал-
ните партньори с открити обществени 
консултации или т.нар. Целеви изслушва-
ния с определен брой социални партньори 
или дори с неквалифицирани и незадължени 
търговски асоциации или НПО, за които 
съществуват други форуми.

Европейският семестър, създаден с 
цел координиране на икономически-
те политики, премина отвъд своите 
правомощия в социалните политики.

Рискове от намеса в определянето на за-
платите
Много тревожна е заплахата от намеса 
от страна на „Брюксел“ в определянето на 
заплатите. Това създава риск от полити-
ческа намеса в определянето на заплати-

те, основна отговорност на национални-
те социални партньори.

Това е опасна намеса в конкурентоспо-
собността на индустрията, тъй като 
социалните партньори и компаниите са в 
най-добра позиция да фиксират заплатите 
в съответствие с производителността, 
необходимостта от инвестиции или дру-
ги специфични параметри. ЕС трябва да 
се въздържа от нарушаване на основните 
компетенции на социалните партньори, 
включително чрез Европейския стълб на 
социалните права и съответно преразгле-
даните насоки за националните политики 
по заетостта, които изискват „прозрач-
ни и предвидими механизми за определяне 
на заплатите“. Тези идеи не са основани в 
Договора и ще бъдат пагубни за между-
народната конкурентоспособност на ев-
ропейския технологичен и индустриален 
сектор.

Ключови съобщения

#1 Зачитането на автономността на социалните партньори е задължително за 
създателите на политики.

#2 Политиците трябва да отхвърлят плановете си да се намесват пряко или кос-
вено в основните проблеми на социалните партньори. Намесата от страна на 
„Брюксел“ в основни въпроси, като заплатите и определянето на заплатите, от-
крито противоречи на автономността на социалните партньори и рискува да 
подкопае международната конкурентоспособност на компаниите.

#3 Секторният социален диалог на равнище ЕС има за цел да допринесе за подобря-
ване на бизнес и социалната среда.

 Целта е да се насърчи конкурентоспособността, устойчивите и висококачестве-
ни работни места в европейската промишленост. Представителните и мандатни 
социални партньори трябва да бъдат консултирани своевременно по всяко пред-
ложение на Комисията в областта на социалната политика. Методът за консулти-
ране на заинтересованите страни на равнище ЕС трябва да стане недискреционен 
и по-добре координиран.

#4 Израз на автономията на социалните партньори е, че доброволният европейски 
(секторен) социален диалог се фокусира върху теми, договорени от (секторни-
те) социални партньори след консултации с техните членове.

 Автономията е еднакво приложима към резултатите, които социалните партньо-
ри са избрали да достигнат. Обменът на добри практики и съвместният анализ, 
напр. по отношение на цифровизацията15 и подходящите умения16, са важен и ценен 
резултат сами по себе си.

15. Ceemet & industriAll European Trade Union. (06/12/2016). Съвместна декларация: Въздействието на цифровиза-
цията върху света на труда.

16. industriAll European Trade Union & Ceemet. (19/06/2017). Съвместна декларация: Програма за умения за Европа -
     Няма нужда от нови, а от бързи действия.
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Инвестиции
Технологичните и индустриалните компа-
нии продължават своята цифрова тран-
сформация. Тъй като държавите-членки, 
подкрепяни от ЕС, трябва да направят 
огромни инвестиции в инфраструктура, 
5G и киберсигурност, нашите компании 
също са готови да направят огромни 
инвестиции в близко бъдеще. Тези инвес-
тиции ще бъдат направени с дълги вре-
меви хоризонти, предполагащи стабилни 
рамкови условия и пълно прилагане на 
принципите за по-добро регулиране, наред 
с проверките на конкурентоспособнос-
тта.

Компаниите от технологичния и индус-
триалния сектор са инвестирали недос-
татъчно между 2007 и 2016 г. Оттогава те 
отново са на път да продължат да инвес-
тират в нов хардуер и софтуер, което 
трябва да бъде подкрепено от финанси-
ране от ЕС.

ЕС, държавите-членки и финансовите 
институции трябва да осигурят по-ле-
сен достъп до финансиране. По-специ-
ално МСП нямат необходимите знания за 
това как да получат достъп до финанси-
ране, а свързаната с това администра-

тивна тежест създава още една пречка. 
Всъщност, често се случва компаниите да 
трябва да сключват договори със специали-
сти за кандидатстване за финансиране от 
ЕС, които да им помогнат да се ориентират 
в този лабиринт от различни фондове.

Важно е да се повиши осведомеността 
за финансирането от ЕС и да се направи 
по-разбираемо и достъпно. Една от идеите 
може да бъде създаването на напълно опе-
ративно всеобхватно „на 1 гише“ („one-
stop-shop“) за европейско финансиране, 
докато се учим от неефективността на 
предходните инструменти, като напри-
мер „едното гише“ на Европейската аген-
ция за МСП.

Бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.
Многогодишната финансова рамка (МФР), 
предложена от Комисията през май 2018 
г., съдържа добри идеи за финансиране 
на цифровата трансформация на компа-
ниите, включително съсредоточаване 
върху работниците с подходящи умения. 
Продължаващите преговори на нацио-
нално равнище между държавите- членки 
и Европейския парламент са от ключово 
значение за конкурентоспособността на 
технологиите и промишлеността на ЕС.

Инвестиции в технологиите и 
индустрията
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Иновацията, „произведена в Европа“, 
следва да се произвежда в Европа.

Това изисква по-иновативен и опростен 
бюджет, осигуряващ финансиране за 
по-рискови стартиращи предприятия, 
които напр. традиционните банки не 
финансират. Освен това е необходимо 
възможно най-скоро да се постигне спора-
зумение относно МФР, така че ЕС да може 
незабавно да продължи да инвестира в 
конкурентни региони.

Финансирането на цифровизацията на 
индустрията често се разглежда в раз-
лични програми за финансиране на ЕС, без 
нито една координирана инвестиционна 
програма за цифровизация. Наложително 
е това да се направи незабавно, тъй като 
необходимите нива на финансиране за 
цифровизацията не се спазват в много 
държави- членки. Освен това следва да 
бъдат разгледани и други методи за финан-
сиране на цифровизацията, като например 
investEU.

Проучване и Развитие
В нашите индустрии търсим устойчиви 
решения за широк кръг от обществени 
проблеми: като например, околна среда, 

енергийни доставки, мобилност, сигур-
ност, безопасност на веригата на предла-
гането на храни и застаряващо население. 
Технологичните индустрии представля-
ват около 75% от частните разходи за 
НИРД в Европейския съюз. Въпреки това, 
ЕС изостава от развитите икономики 
по света по отношение на разходите за 
НИРД в сектора на бизнес предприяти-
ята в сравнение с БВП, със стойност от 
1,32%. Стойността на САЩ е 1.99%, като на 
Китай е 1.59%, а на Япония и Южна Корея - 
2.58% и 3.28%, съответно17.

МФР от 2021 до 2027 г. трябва да оси-
гури еквивалентни, ако не и увеличени, 
и по-лесно достъпни, разходи за научно-
изследователска и развойна дейност за 
производствените отрасли, инфраструк-
тури, технически стандарти и последно, 
но не и по важност, за допълнително обу-
чение на работниците. Нивото на ино-
вациите, свързани с пазара, произтичащи 
от научноизследователската и развойна 
дейност, трябва да бъде подсилено и обе-
щаващите фирмени концепции и старти-
ращи предприятия не трябва да бъдат 
оставяни да се справят сами, след като се 
изчерпи съфинансирането от ЕС.
 

Ключови съобщения

#1 Поддържане на стабилни и надеждни рамкови условия за частни инвестиции, 
които са необходими за правене на бизнес.

#2 Преодоляване на съществуващата бюрокрация, създаване на напълно функцио-
нираща система „на едно гише“ за европейско финансиране - една единствена 
точка, в която фирмите могат да получат цялата информация, свързана с фи-
нансирането от ЕС. По-конкретно, относно цифровизацията, Европейската коми-
сия трябва незабавно да създаде единна координирана инвестиционна програма за 
цифровизация, тъй като необходимите нива на финансиране за цифровизацията не 
се спазват в много държави-членки.

#3 Преразглеждане на непрозрачните структури за финансиране и съфинансиране 
на европейско или национално равнище. Трябва бързо да стигнем до ефикасна и 
ефективна среда за финансиране в Европа.

#4 Увеличаване на инвестициите в НИРД. Според данните на Евростат, сравнявай-
ки разходите за НИРД в сектора на бизнес предприятията в сравнение с БВП за 2015 
и 2016 г.18, ЕС изостава от развитите икономики по света. Трябва да се направят 
допълнителни инвестиции в тази област, така че ЕС да може да настигне конкурен-
тите си.

17. Изчисления на Ceemet въз основа на цифрите на Евростат за 2015–2016 г.
18. Ceemet. (2018). Доклад на главните икономисти за 2018 г.
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ЕС е световна сила в търговията и първа 
стъпка към глобализацията.

Търговията и глобални вериги за доставка
За да бъде устойчива, търговията трябва 
да се основава на правила, стандарти и 
норми, насърчавайки лоялната конкурен-
ция между всички страни. Глобализация-
та е жизненоважна за иновативната и 
конкурентоспособна индустрия, която 
от своя страна създава работни места и 
богатство в Европа. Също толкова важно 
е да се направи връзката между факта, че 
технологичните индустрии са най-големи-
ят износител в Европа, като около 2/3 от 
продажбите се реализират благодарение 
на износа и съответната търговия със 
заетост и глобалните вериги на стой-
ността, създадени в Европа. Износът се 
е увеличил с около 65% през последните 14 
години и от 2013 г. насам е помогнал за съз-
даването на 1,25 милиона нови качествени 
работни места19.

Основните двигатели на просперитета
Свободната търговия и отворените 
пазари са ключови фактори за проспери-
тета, на който всички ние се радваме в 
ЕС. В една предизвикателна глобална среда 
на засилен национализъм и протекционизъм 

ЕС трябва да продължи да се стреми към 
нови видове споразумения за международ-
на търговия, като същевременно защита-
ва съществуващите търговски отноше-
ния. Тези търговски споразумения трябва 
да разглеждат глобалните проблеми, от 
свръхпроизводството до правата на инте-
лектуална собственост, и да гарантират 
двустранни инвестиции, без да намаляват 
социалните стандарти на ЕС. Международ-
ните глобални вериги за доставка са от 
съществено значение за нашите индустрии. 
Те стимулират иновациите, производител-
ността и качеството20. В този контекст 
трябва да поддържаме свободна и безпро-
блемна търговия с един от нашите ключо-
ви търговски партньори, Великобритания, 
както по време на преговорите, така и след 
приключването на процеса Брекзит. Разгра-
ничаването на тези търговски отношения 
ще бъде практически невъзможно и иконо-
мически пагубно.

С оглед на продължаващите промени в 
международните икономически и геопо-
литически сили, Европа като най-голе-
мия световен търговски блок трябва да 
говори единогласно. Това формира новите 
видове международни търговски спора-
зумения по балансиран начин спрямо САЩ, 

Глобалната търговия и Брекзит

ТОЧКА 9

19.  Ceemet. (2018). Доклад на главните икономисти за 2018 г.
20. Ceemet. (2016). Brexit: a ‘lose-lose’ situation for EU manufacturers.



Китай и други търговски партньори.

Брекзит е „губеща” ситуация за про-
изводството в ЕС и Обединеното 
кралство.

Бъдещи отношения с Великобритания
Технологичните и индустриалните ком-
пании се нуждаят от сигурност, за да 
планират своите бизнес решения. След 
Брекзит трябва да гарантираме, докол-
кото е възможно, равнопоставеност 
между ЕС-27 и Обединеното кралство. 
Това включва единна регулаторна среда, 
подкрепена от взаимно признаване и регу-
латорно сътрудничество, с механизъм за 
избягване на регулаторни различия. Трябва 
да поддържаме свободна и безпроблемна 
търговия, като избягваме тарифните и 
нетарифните бариери пред движението 
на стоки и услуги, като същевременно 
гарантираме целостта на единния пазар. 

Освен това е наложително да се даде въз-
можност на работниците с всички нива на 
умения да се движат свободно между ЕС и 
Обединеното кралство, за да подкрепят 
сложните вериги за доставка и да се спра-
вят с различията в уменията в сектора21.

Никоя индустрия не е остров
Работодателите в областта на техноло-
гиите и индустрията работят в рамките 
на преплетени и сложни вериги на снабдя-
ване на ЕС и това трябва да продължи във 
всеки сценарий след Брекзит. Стоките и 
услугите трябва да могат да се движат 
безпроблемно между ЕС и Великобрита-
ния, без тарифни бариери и съгласно общ 
набор от правила за произход. В замяна на 
достъпа до пазара на ЕС, преговарящите 
трябва да проучат справедливия принос 
на Обединеното кралство за икономиче-
ското развитие на ЕС и програмите и аген-
циите на ЕС.

Ключови съобщения

#1 За да може да сформира предстоящите нови търговски споразумения, по-спе-
циално с мощни партньори като Китай или САЩ, Европейският съюз като най- 
големият търговски блок в света трябва да преодолее националните, а поняко-
га и регионалните специфични интереси и да говори единогласно. Това от своя 
страна ще доведе до по-балансирани търговски споразумения с ЕС, което ще успо-
кои гражданите.

#2 Свободната и справедлива търговия е източник на богатство в ЕС. Европейски-
те политици и търговските преговарящи трябва заедно да защитават евро-
пейските интереси в световната търговия. Европа трябва да бъде равноправна 
страна по преговорите, особено с оглед на настоящата политическа сила, послед-
вана от Китай, и промяната в трансатлантическото партньорство.

#3 Доколкото е възможно, преговарящите по Брекзит трябва да постигнат ‚status 
quo‘ търговски споразумения между ЕС-27 и Обединеното кралство за техноло-
гичните и индустриалните компании. Нуждаем се от движението на служители с 
всички нива на квалификация, за да преодолеем недостига на умения, който същест-
вува в нашия сектор. Това може да изисква по-дълъг преходен период.

#4 Брекзит без сделка не е опция. Преговарящите от ЕС и Обединеното кралство 
трябва да постигнат съгласие за механизъм, с който Обединеното кралство ще 
остане най-малкото в съответствие с правилата на митническия съюз и единния 
пазар на ЕС.

21. Ceemet. (2018). Цифровизацията и светът на уменията и образованието.
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Консултирането на индустрията е част 
от вземането на информирано решение.

Фокусиране върху това, което наистина 
е от значение
Международната конкурентоспособна инду-
стрия е в центъра на европейския прогрес и 
създаването на богатство. Следователно 
тя помага и за поддържането на най-висо-
ките нива на социални разходи в ЕС.

Международната конкурентоспособна инду-
стрия е в интерес на политиците и зако-
нодателите. Тя ще допринесе значително 
за поставянето (връщането) на Европа по 
правилния път и ще предложи решения на 
икономическите, обществените и еколо-
гичните предизвикателства, като напри-

мер ефективното използване на ресурси-
те и изменението на климата.

Следователно има очевиден интерес от
установяването на процес на редовни и 
съдържателни консултации с промишле-
ността. Чрез такива консултации поли-
тиците ще могат да вземат информира-
ни и пропорционални решения, които да 
доведат до подходящо за бъдещето регу-
лиране.

Консултацията с индустрията трябва да 
се превърне в естествен рефлекс за всеки 
политик. Това служи за намиране на реше-
ния за проблемите на реалната икономика 
и обществото.
Представителни и надеждни партньори

Консултиране с индустрията

ТОЧКА 10



Нашите членове са по средата на масивна 
цифрова трансформация. Да бъдеш бли-
зо до нуждите на индустрията е предва-
рително условие за подкрепа на сектора 
и, следователно, Европа. С мащаб от над 
200 000 компании, от които повечето са 
малки и средни, СЕЕМЕТ и нейните членове 
представляват интерфейс за споделяне 
на факти и солидна информация за индус-
трията.

Като официално признат социален парт-
ньор за европейските работодатели в 
областта на технологиите и индустрия-
та, подходът, ориентиран към човека, е в 
основата на нашата организация.

Поради тези причини СЕЕМЕТ е в най-добра 
позиция да предложи на всички политиче-
ски заинтересовани страни, на местно, 
регионално, национално и европейско ниво, 
солидни и критични мнения.

Като официално признати партньори 
на национално и европейско равнище за 
българските работодатели в областта 
на технологиите и индустрията, АИКБ и 
ББКМ са контактни точки за поддържане 
на връзката между българските и европей-
ските партньори за повишаване на конку-
рентоспособността на икономиката.

Нека поддържаме връзка!

 

Металообработващите, инженерните и тех-
нологичните (MET-) индустрии, представени 
от европейските технически и индустриални 
работодатели, са обобщени в 8 подсектора:

• NACE 25: Производство на метални изделия
• NACE 26: Производство на компютри, електронни
 и оптически продукти
• NACE 27: Производство на електрически
 съоръжения
• NACE 28: Металообработване
• NACE 29: Автомобилна промишленост
• NACE 30: Друго транспортно оборудване
• NACE 32: Друго производство
• NACE 33: Ремонт и монтаж на машини и оборудване
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ИСТИНСКИ ДЕБАТ ЗА БЪДЕЩЕТО 
НА ЕВРОПА
Понятията „мир и единство“ като raison 
d’etre (основание за съществуването) на 
ЕС са загубили движещата си сила пред 
европейските граждани. Тази централна 
глава от историята на успеха на Европа не 
е ясна за по-младите поколения. По същия 
начин приносът на ЕС към просперитета 
на европейците се пренебрегва. Послед-
ните тенденции към национализъм и про-
текционизъм свидетелстват за това.

ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ
Регулирането твърде често се ръководи 
от политически интереси. Като ключова 
част от рамковите условия за правене на 
бизнес, то трябва да бъде насочено към 
нуждите, последователно, рентабилно и 
стабилно. Значимостта, ефективността 
и придържането към ръководните прин-
ципи са извън фокус.

МЕЖДУНАРОДНА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Европейските политици не обръщат 
достатъчно внимание на международ-
ната конкурентоспособност на Европа 
като място за правене на бизнес, преди да 
започнат допълнително регулиране.

ЦИФРОВА ИНДУСТРИАЛНА ЕРА
Инфраструктурата и регулирането на 
цифровите технологии в Европа не са в 
крак с новата норма на технологичния 
прогрес.

УМЕНИЯ, УМЕНИЯ, УМЕНИЯ
В резултат на по-кратките иновационни 
цикли намалява полуживотът на знанията. 
Непрекъснатото обучение придобива все 
по-голямо значение, тъй като сегашната 
липса на умения е причина за намаляване на 
конкурентоспособността на технологич-
ните и индустриалните компании.

Необходимо е пренастройване за реалистичен 
и открит дебат за създаването на богат-
ство в Европа. Бъдещето на просперитета на 
Европа до голяма степен зависи от успешния 
преход към цифровизираната индустрия и 
дигитално-обученото общество. Ако Съюз-
ът иска да успее, голяма част от дебата и 
действията трябва да се съсредоточат вър-
ху непрекъснат европейски (цифров) единен 
пазар.

Регулирането на равнище ЕС следва да се осно-
вава на „субсидиарност и пропорционалност“. 
То трябва да бъде основано на нуждите и при-
ложимо. Ако не е предвидено да реши проблем, 
не се основава на всеобхватни и обективни 
оценки на въздействието и не е приложимо, не 
следва да има регулиране.

Ясни изявления на политиците относно важ-
ността на международната конкурентоспо-
собност на индустрията са добро начало. Сега 
те трябва да действат, както е обещано в 
Римската декларация от 2017 г. Визията за все 
по-социален съюз може да се постигне само 
със здрава индустрия.

Цифровизацията изисква цялостен преглед на 
бизнес и инвестиционната среда на европей-
ско и национално равнище. Това включва пови-
шаване на ефективността на разнообразни 
европейски и национални политики и инициа-
тиви.

Въвеждане на дигитално обучение от ранна 
възраст и създаване на нагласи, където непре-
къснатото обучение е нормално нещо.
Инвестиране в цифрови, предприемачески и 
меки умения.
Намаляването на загубата на таланти също 
изисква компетентни учители в областта на 
цифровите технологии. 
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ГЪВКАВИ ПАЗАРИ НА ТРУДА
Не всеки е осъзнал, че цифровизацията 
надхвърля широколентовия достъп и 
взаимната свързаност. Пазарите на тру-
да са неразделна част от регулаторната 
рамка за цифровизацията. Запознатите с 
цифровизацията законодатели са от клю-
чово значение за успешното развитие.

СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ
ПРАВЯТ ПРОМЯНАТА
Възобновяването от страна на Комисия-
та на социалния диалог в ЕС от 2015 г. не 
успя да извлече основите на социалния 
диалог с добавена стойност, тъй като 
пренебрегна мандатите, отговорността 
и автономността на социалните парт-
ньори. Намесата от страна на „Брюк-
сел“ в основни за социалните партньори 
въпроси, като заплатите и определянето 
на заплатите, открито противоречи на 
автономността на социалните партньо-
ри и рискува да подкопае международната 
конкурентоспособност на компаниите.

ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИТЕ 
И ИНДУСТРИЯТА
Необходимите нива на финансиране за 
цифровизацията не се спазват в много 
държави- членки. Неефективните струк-
тури на европейското финансиране и 
съфинансиране възпрепятстват внедря-
ването на цифровизацията.

ГЛОБАЛНАТА ТЪРГОВИЯ И БРЕКЗИТ
ЕС все още не поема ролята, която трябва 
да играе, докато мощни партньори като 
САЩ и Китай силно защитават своите 
интереси.

КОНСУЛТИРАНЕ С ИНДУСТРИЯТА
Политиците и законодателите не са 
толкова близки като СЕЕМЕТ и нейните 
членове към реалните нужди и предизви-
кателства, пред които са изправени тех-
нологичните и индустриалните компании 
в средата на цифровата трансформация.

Подготвяне на почвата за оформянето на 
цифровизацията чрез насърчаване на рефор-
мата на националните пазари на труда в гъв-
кави пазари на труда, с нови видове работа и 
нови концепции за организация на труда. Тряб-
ва да се отбележи, че строгата защита на зае-
тостта има отрицателно въздействие върху 
създаването на работни места и възприема-
нето на цифровизацията в индустрията.

Европейският (секторен) социален диалог 
има за цел да насърчи растежа, устойчивата 
заетост и висококачествената работа. 
Следователно представителните и упълно-
мощени социални партньори трябва да бъдат 
консултирани своевременно по всяко предло-
жение на Комисията в областта на социална-
та политика. Политиците трябва да зачитат 
автономността на социалните партньори в 
името на конкурентоспособната индустрия, 
която осигурява качествени работни места, 
и да отхвърлят плановете си да се намесват 
пряко или косвено в основните проблеми на 
социалните партньори.

Във връзка с дигиталната реалност, Комисия-
та трябва незабавно да създаде единна коор-
динирана инвестиционна програма за цифро-
визация, заедно с напълно оперативно „гише 
за обслужване“ за европейско финансиране.

Свободната и справедлива търговия е източ-
ник на печалба в ЕС. Това изисква Съюзът да 
говори единогласно и да преодолее чисто 
националните, а понякога и регионални инте-
реси.

Консултацията с индустрията трябва да се пре-
върне в естествен рефлекс на политиците на 
всички нива и да служи за намиране на решения 
за проблемите на реалната икономика и нейните 
компании. Това ще гарантира, че те са годни за 
глобална конкуренция и осигуряват качествени 
работни места, финансирайки социална Европа.



Читателите вече имаха възможността 
да се запознаят с Плана от 10 точки за 
конкурентоспособна индустрия, която 
да направи Социална Европа устойчива. 
И в увода, и в пълния текст на „Плана от 
10 точки“, ясно е посочено от къде идват 
тези предложения. Те идват от възможно 
най-представителна европейска сектор-
на работодателска организация, признат 
европейски социален партньор с ясен 
мандат за участие във формирането на 
общите европейски политики и ясно пре-
говорно поле в рамките на европейския 
социален диалог.

В увода на предлагания от нас на общест-
веното внимание български превод на 
„Плана от 10 точки” беше изрично подчер-
тано, че Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) изцяло подкрепя 
констативната част на „Плана от 10 точ-
ки” и неговата философия. АИКБ работи 
за представянето на Плана пред цялата 
наша общественост и особено пред кан-
дидатите за депутати от различните по-
литически сили.

Едновременно с това, членовете на АИКБ 
изложиха и по време на общото събрание 
на Асоциацията, състояло се на 01 март 
2019 г. и пред създадената специална ра-
ботна група по публикуването и оглася-
ването на документа, свои бележки. Те са 
свързани най-вече с формулировките на 
някои от така наречените ключови посла-
ния в Плана.

На пръв поглед, тези бележки са със сти-
листичен характер, но в тях се съдържа 
определена критика към „декларативния и 
бюрократичен език” в някои от ключови-
те съобщения. Хората, които се занима-
ват с предприемачество у нас вече са мно-

го чувствителни към всякакви индикации 
на формализъм и прекомерно красноречие, 
дори и когато са изцяло съгласни със сми-
съла на изложеното. 

Безспорно, един от най-оживено комен-
тираните от членовете на АИКБ въпроси 
е този за огромния недостиг на човешки 
ресурси и в частност на квалифицирана 
работна ръка. Тук изказаните мнения са 
в пълен синхрон с тезата на „Плана от 10 
точки”, че европейските правителства 
трябва да направят професионалното 
образование такова, че то да бъде „първи 
предпочитан избор” на учениците, а и на 
техните родители.

АИКБ е поела огромен ангажимент в об-
ластта на човешките ресурси и особено в 
подкрепа на професионалното образова-
ние. Сходна е позицията и на останалите 
национално представителни работода-
телски организации. Известен е и напредъ-
кът в областта на план-приема за профе-
сионалните гимназии, приносът на АИКБ 
за което не се оспорва. Професионалното 
образование и обучение е намерило до-
стойно място като една от тези 10 точ-
ки, „Умения, умения, умения“. В интерес на 
развитие на икономиката и динамиката на 
процесите, насърчаването и развитието 
на системата за ученето през целия жи-
вот, е не по-малко отговорно и значимо 
от насърчаването на първия избор. Това 
с времето ще се задълбочава в периода 
на демографските проблеми на страната 
ни. В тази връзка, за развитие на профе-
сионалното образование на възрастни съ-
ществена роля ще играят професионал-
ните колежи.

И сега, в случая с обсъждането на „Плана 
от 10 точки”, позицията на работодате-
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лите е ясна, непроменена и трайна. Има 
изключително ясна подкрепа за развитие-
то на професионалното образование и за 
неговото радикално подобряване. Тук син-
хронът между гледищата на българските 
работодатели и Плана е пълен. Нещо по-
вече – на общото събрание на АИКБ много 
ясно прозвуча призивът за реална помощ 
от страна на работодателите за осигуря-
ване на възможности за стажуване на уче-
ниците от професионалните гимназии. 
Както вече беше отбелязано, хората от 
предприемаческото съсловие са изключи-
телно чувствителни, когато някъде въз-
никва дефицит на действия при наличие 
на иначе значителна по обем декларативна 
риторика.

На фона на всичко изложено до тук, свър-
зано с принципната подкрепа на АИКБ за 
„Плана от 10 точки” и свързаната с него 
открита дискусия, ние бихме били щаст-
ливи да разберем, че политическите сили, 
които ще участват на изборите за Ев-
ропейски парламент и самите кандидати 
като личности си дават сметка за значи-
мостта на представения документ.

Безспорно, „Планът от 10 точки“ не е нау-
чен доклад. Това е синтезирано предложе-
ние за основната рамка, в която да се раз-
вива цялостната европейска индустрия в 
близко бъдеще. Да повторим още веднъж: 

В ЕС живее едва 7 на сто от населението 
в света. Икономиката на ЕС28 произвежда 
около 22 процента от БВП в света. Едно-
временно с това, 40 процента от ВСИЧКИ 
социални разходи в света се правят в 28-те 
страни на ЕС. 

Нека дебело подчертаем - „Планът от 10 
точки“ поставя като свръх приоритет 

„изграждането на иновативна и конкурен-
тоспособна на глобалния пазар икономика 
и индустрия в Европа“ с ясното разбиране, 
че целта е „постигането на контрол вър-
ху тези безпрецедентни разходи и праве-
нето им устойчиви“. 

Целта е да запазим Социална Европа, но за 
това трябва да сме по-производителни 
и по-конкурентоспособни. За да можем да 
заделяме пак и пак, година след година тези 
средства, трябва да ги изработим като 
БВП – заедно работодатели и работници. 
Включително и в България.

Трябва да се постави ударение и на още 
един акцент – на точка първа от Плана - 
необходимата промяна на основанието за 
съществуване на Европейския съюз. Рабо-
тодателите смятат, че със смяната на 
поколенията вече е необходима промяна 
на основанието за съществуване на Ев-
ропейския съюз. Досегашната спойка на 
ЕС – „мир и единство” вече няма необхо-
димата тежест в очите на новото поко-
ление в ЕС, не е достатъчно „основание за 
съществуване” (raison d’etre) на ЕС. 

Много неприятен е и фактът, че при-
носът на ЕС към благосъстоянието на 
европейците все повече се пренебрегва. 
За това свидетелстват на първо място 
видимите тенденции към национализъм и 
протекционизъм.

Европейските граждани трябва да бъдат 
уверени, че в хода на глобализацията и при 
сегашните шеметни технологични проме-
ни, в условията на поява на нови световни
икономически суперсили, всички ние ще се 
справим по-добре в съюз заедно, отколко-
то като отделни и естествено по-слаби 
държави. 

План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа



В заключение, нека повторим десетте точки от плана:
І. Истински дебат за бъдещето на Европа - необходима промяна на основанието 
 за съществуване на Европейския съюз.
ІІ. По-добро регулиране - бъдещето на ЕС зависи от пригодна за бъдещето 
 регулаторна рамка, включваща пазарите на труд.
ІІІ. Международна конкурентоспособност - важността на конкурентоспособ-
 ността на индустрията в международен/глобален план.
ІV. Цифрова индустриална ера – отваряне на нова глава в успешната история на ЕС.
V. Умения, умения, умения.
VІ. Гъвкави пазари на труда.
VІІ. Социалните партньори правят промяната.
VІІІ. Инвестициите в технологиите и индустрията.
ІХ. Глобалната търговия и Брекзит.
Х. Консултиране на индустрията.
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