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Европейският стълб
на социалните права
За по-справедлива и
по-социална Европа
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Какво представлява Европейският
стълб на социалните права?
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Европейският стълб на социалните права задава 20
принципа за по-справедлив и приобщаващ Европейски
съюз (ЕС).
Обединявайки и ръководейки държавите членки
в дейностите по подобряване на ежедневието,
трудовата заетост и благосъстоянието, стълбът е
добър както за гражданите, така и за устойчивото
икономическо развитие.
Той установява обновена обществена и политическа
воля за укрепване на социалните права във време на
загриженост за бъдещето на работата, неравенството
и демографските промени. Стълбът постановява
правата на работниците в нови, често опасни форми
на трудова заетост.
ЕС и държавите членки реализират стълба съвместно
– като работят със социални партньори, региони,
градове и гражданското общество.
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Вашите права в
ежедневието

Чрез прокламацията на
„Европейския стълб на
социалните права“ на
социалната среща на високо
равнище, ние поставихме
социалните приоритети в
центъра на вниманието
на Европа, точно където е
тяхното място.
Мариане Тейсен
Европейски комисар по заетостта,
социалните въпроси, уменията и
трудовата мобилност
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ec.europa.eu/social/social-pillar
© Европейски съюз
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Джулия и Франческо

„Аз ръководя агенция за недвижими имоти и през
последните няколко години ние преосмислихме
начина си на работа. Имаме интернет приложение,
организираме виртуални огледи... използваме Облак
и незабавни съобщения. Работим по абсолютно
различен начин в сравнение с времето, когато
започнах да се занимавам с това за първи път.“
Джулия
Предприемач, 45-годишна, Италия
„Аз бях административен асистент на Джулия, но
желаех промяна и исках да имам цялостно участие
в еволюцията на агенцията. Работих на непълен
работен ден в продължение на 2 години, за да мога
да завърша курс по нови комуникационни технологии.
Сега отговарям за уеб страницата на агенцията и за
социалните медии.“
Франческо
Мениджър на уеб съдържание,
32-годишен, Италия
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Социална Европа означава:
• предоставяне на работниците на правото за
справедливо и равнопоставено отношение
във връзка с техните работни условия;
• предоставяне на достъп на работниците до
социална защита и обучение, независимо
от типа и продължителността на трудовите
правоотношения;
• подпомагане на работниците за преминаването
им от временно назначение към постоянни
трудови договори;
• насърчаване на иновативни форми на работа,
с цел осигуряване на висококачествени работни
условия;
• окуражаване на предприемачеството и
самостоятелната заетост (работодателите трябва
да поддържат и професионална мобилност);
• предотвратяване на трудови взаимоотношения,
които водят до несигурни работни условия
(включително чрез забрана на злоупотребата с
нетипични договори).
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Коен

„Току-що завърших училище и си търся работа. Това,
че съм със синдром на Даун, не пречи на мечтата ми
да бъдат помощник-механик. Знам, че ще се справя с
малко подкрепа.“
Коен
16-годишен, Нидерландия
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Социална Европа означава:
• младите хора имат право на образование,
стажове или висококачествени
предложения за работа в рамките на
четири месеца, след като станат безработни
(по „Гаранция за младежта“);
• хората с увреждания имат право на
подпомагане на доходите, за да живеят
достойно;
• работниците имат право на адекватна
социална защита.
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Махика, Размус и семейството им

„Когато родих, близнаците станаха наш приоритет,
но ние с Размус не желаехме да напуснем работата
си. Благодарение на датската програма за баланс
между личния и професионалния живот, нито
един от нас не трябваше да напуска. Размус е в отпуск
по бащинство, работи на непълен работен ден, а аз
работя от вкъщи два дни седмично.“
Махика
39-годишна, Дания
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Социална Европа означава:
• родителите и настойниците имат правото
на подходящ отпуск, гъвкави работни
ангажименти и достъп до здравни грижи;
• работниците имат право на справедливи
надници за постигане на достоен стандарт
на живот;
• жените и мъжете имат право на
равностойно заплащане за извършване
на работа с еднаква стойност.

14

Марек

„Аз работех в отдел за продажби в предприятие за
производство на храни в продължение на седем години.
Преди шест месеца компанията се преструктурира и ме
съкрати. Беше ми трудно, но моят кариерен съветник
ме подкрепяше изключително много. Тя ми показа как
да се запиша за помощи за безработни и сега заедно
планираме моите следващи стъпки. Искам да стартирам
компания за органични храни, така че се записах на
курс за стартиране на компания.“
Марек
40-годишен, Чешка република
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Социална Европа означава:
• работниците, които са заплашени от
уволнение, имат право да знаят защо и да
получат разумно предизвестие;
• търсещите работа имат право на
персонализирана подкрепа при
търсенето на работа, обучение или
възможности за преквалификация;
• търсещите работа имат право на адекватни
помощи за безработица за разумен
период от време.
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Кармен

„Винаги съм харесвала работата си и успявах да
съчетавам активния си живот с отглеждането на децата
и с участие в дейностите на общността. Всичко това се
промени, когато преди десет години започнаха моите
проблеми с гърба. За щастие успях да се преместя на
позиция в компанията, която не беше толкова физически
натоварваща и получавах безплатни физиотерапевтични
сесии. Сега съм пенсионерка и дори участвам в спортни
дейности за възрастни граждани, организирани от
нашия местен общностен център.“
Кармен
68-годишна, Испания
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Социална Европа означава:
• работниците имат право на работна среда,
адаптирана в съответствие с техните
професионални нужди;
• всеки има право на навременен достъп
до висококачествено, достъпно,
превантивно и лечебно здравеопазване;
• всеки има право на достъпни
дългосрочни здравни грижи с
добро качество;
• работниците и самонаетите лица имат
право на адекватна пенсия, когато
станат пенсионери.
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20 права и принципи
за по-справедлива и по-социална Европа
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Европейският стълб на социалните
права в 20 принципа
Европейският стълб на социални права ще
предостави нови и по-ефективни права за
гражданите. Той се гради върху 20 ключови
принципа, структурирани около три категории:

Равни възможности и
достъп до трудов пазар
01. Образование, обучение и учене през
целия живот
02. Равенство на половете
03. Равни възможности
04. Активна подкрепа на безработните
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Справедливи работни условия
05. Сигурна и адаптивна заетост
06. Надници
07. Информация за условията на заетост и защита
в случай на уволнение
08. Социален диалог и участие на работниците
09. Баланс между професионален и личен живот
10. Здравословна, безопасна и добре адаптирана
работна среда и защита на данни

Социална защита и приобщаване
11. Грижи за деца и помощ за деца
12. Социална защита
13. Помощи при безработица
14. Минимален доход
15. Доход при старост и пенсии
16. Здравеопазване
17. Приобщаване на хода с увреждания
18. Дългосрочна здравна грижа
19. Жилища и помощ за бездомните
20. Достъп до основни услуги
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За контакт с представители на ЕС
Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове
„Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта
https://europa.eu/european-union/contact_bg
По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете
да се свържете с тази служба:
— чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори
може да таксуват обаждането),
— или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
— по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес
https://europa.eu/european-union/contact_bg.

За да намерите информация за ЕС
Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални
езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес
https://europa.eu/european-union/index_bg.
Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на
адрес https://publications.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации
може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен
информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).
Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от
1952 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес
http://eur-lex.europa.eu.
Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg)
предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени
и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.
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Можете да изтеглите нашите публикации или да се абонирате
безплатно на: http://ec.europa.eu/social/publications
Ако желаете да получавате редовно актуална информация
за генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси
и приобщаване“, регистрирайте се, за да получавате
безплатния електронен бюлетин „Социална Европа“
на: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
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