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Резюме 
 

Модернизирането на публичната администрация е един от петте ключови приоритета на 

Европейския семестър от 2012 г. насам. Този изследователски доклад на Европейската 

социална обсерватория (OSE), изготвен от Европейската федерация на синдикатите на 

обществените услуги (EPSU)1, е фокусиран върху видовете реформи, предприети в рамката 

на семестъра – т.е. върху тези мерки, засягащи организацията и функционирането на 

обществените услуги, препоръчани от Европейския съюз и прилагани от неговите държави-

членки.  

 

Този доклад има за цел:  

(1) да постигне задълбочено разбиране на препоръките на Европейския съюз, относно 

модернизирането на публичната администрация, както и реакциите на държавите-членки;  

(2) да проучи степента на ангажираност на социалните партньори в процеса на семестъра, 

както в ЕС, така и на национално ниво; и  

(3) да даде препоръки за подобряване на ангажираността на синдикатите в обществения 

сектор в процеса на семестъра.  

 

Докладът първо предоставя описание на циклите на Европейския семестър от 2011 г. насам 

и след това анализира препоръките, свързани с публичната администрация, които 

Европейската комисия и Съветът са отправили към държавите-членки в специфичните за 

всяка страна препоръки. Той също така прави преглед на реформите, приложени на 

национално ниво в отговор на тези препоръки, както е описано в Програмите на национална 

реформа. Най-накрая той разглежда последните развития, свързани с ангажираността на 

синдикатите в Европейския семестър, както на национално, така и на европейско ниво.  

Изследването се базира както на общ поглед върху ситуацията в Европейския съюз, така и 

на по-задълбочен анализ на проучвания в пет страни (Чешката република, Финландия, 

Франция, Ирландия и Италия). Следващите шест аналитични измерения се използват, за да 

отразят подхода към модернизирането на публичната администрация в рамките на 

Европейския семестър: 

 Управление и институции  Ефективност на публичните 

инвестиции (на ЕС) 

 Инструменти за модернизиране на 

публичната администрация 

 Съдебни системи 

 Административно натоварване върху бизнеса  Корупция 

Освен това, беше проведено проучване по интернет на филиалите на EPSU с оглед да се 

оцени степента на ангажираност на синдикатите в обществените услуги в процеса на 

Европейския семестър. 

 

                                                           
1.  Този доклад е изготвен като част от проекта за социален диалог на EPSU: „Модернизирането на публичната 

администрация – последиците за социалния диалог и колективното договаряне“, VS/2014/0531, с финансова 

подкрепа от Европейската комисия. 
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„Оптимизираният“ Европейски семестър за координация на 

икономическата политика 
 

Европейският семестър е сложен процес, който независимо от това придобива все по-голяма 

важност при вземането на вътрешни политически решения. Той представлява процес на 

координация на икономическата политика, който съчетава няколко инструмента и процедури 

с различни законови основи и свързани с различни политически области. От първата година 

на неговото приложение през 2011 г. той е организиран около няколко конкретни стъпки, 

определени от прецизен график за публикуването на основни документи, като годишния 

обзор на растежа (AGS), програми за национални реформи и специфични за всяка страна 

препоръки (CSR). Настоящата Комисия въведе редица иновации, целящи да 

„оптимизират“процеса, увеличавайки политическата му собственост и подобрявайки 

ангажираността на социалните партньори в процедурата. Те включват: 

 едновременното публикуване (в единични доклади за страните) на двата документа, 

които предоставят обосновката за специфичните за всяка страна препоръки, т.е. 

работните документи на службите, придружаващи CSR и задълбочения преглед, който 

следва доклада за механизма за предупреждение; 

 покана към държавите-членки да „рефокусират“ своите програми за национални 

реформи и да включат националните парламенти и социалните партньори в изготвянето 

на документите; 

 ранното представяне на докладите за страните, за да се даде повече време за 

разглеждане и обсъждане на насоките на ЕС. Новият график беше предвиден да позволи 

организирането на двустранни срещи с държавите-членки и „проучвателни мисии“ на 

място; 

 предложения за увеличаване на ангажираността с други важни участници в процеса, а 

именно Европейския парламент и социалните партньори на ниво ЕС. 

 

Модернизация на публичната администрация: низходяща 

тенденция към „ефективност“? 
 

От 2012 г. насам циклите на Европейския семестър са разглеждали в широк мащаб 

модернизацията на публичната администрация, макар и с подчертана политическа 

насоченост върху икономическата ефективност на обществените услуги и техния принос за 

ускорен растеж. Макар и да се набляга върху качеството на предлаганите услуги, 

ефективността се разглежда от гледната точка на определението за конкурентост според 

предлагането. Това води пряко, за доставчиците на обществени услуги, до парадоксалното 

предизвикателство да „правят повече с по-малко“ или с други думи, да предоставят 

висококачествени услуги в условията на строги бюджетни икономии. 

Общият преглед на CSR, свързани с публичната администрация, дадени от 2012 г. насам, 

показва, че независимо от намаляващия като цяло брой на CSR, броят, пряко свързан с 

публичната администрация, е останал доста стабилен, което показва тенденция на 

увеличаване на важността, която се придава да тази тема. Повечето държави-членки са 

получили повторни CSR относно публичната администрация или поне в три от четирите 
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години на семестъра до сега. Само малка група страни не са получили никаква препоръка от 

този вид (Люксембург, Холандия и Швеция). Тези данни показват ясно с каква регулярност 

тази тема е била разглеждана в Европейския семестър и под какъв натиск са подложени 

държавите-членки да предприемат реформи в тази област. Нещо повече, от внимателен 

анализ на споменаването на модернизацията на публичната администрация (MPA) в текста 

на CSR става ясно, че те са преминали от по-широкото понятие „обществени услуги“ през 

2012 г. към по-тясната идея за „административна модернизация“ през 2015 г. Фокусът, 

обаче, върху „(интелигентно) регулиране“, остава постоянна характерна черта на CSR, 

свързани с публичната администрация през целия период. 

По-подробен преглед на CSR, издадени през 2015 г., показва, че най-голямата концентрация 

на препоръки относно MPA е свързани с измерението „организация на управлението и 

институциите“ (20 от 37). Обратно, броят на CSR, свързани с „намаляването на 

административното натоварване върху бизнеса“ – честа мишена през годините – е намалял 

значително, независимо че представлява измерението, което е свързано най-тясно с 

конкурентността. Що се отнася до другите категории на MPA, дефинирани в това 

изследване, те също са били тема на CSR, но в значително по-малка степен, отколкото 

измерението за управление.  

 

Национални подходи: значителен, макар и неравномерен поток 

от реформи 
 
Анализ на програмите за национални реформи за 2015 г. показва, че е имало значителен 

поток от реформи, обхващащи различните измерения на MPA в целия ЕС, със средно 6,1 

реформи приложени във всяка държава-членка през семестър 2014-2015 г. Това отсяване, 

обаче, показва значителни разлики в дистрибуцията на броя на приложените реформи във 

всяка страна. В горната крайност на дистрибуцията има група от страни, където са били 

приложени множество реформи на MPA едновременно (България, Хърватия, Италия, 

Словакия, Румъния). В другия край на тази дистрибуция има страни с по-малко интензивен 

процес на реформи (Люксембург, Полша, Холандия, Обединеното кралство) или изобщо без 

никакви посочени реформи (Дания, Естония). Мнозинството от държавите-членки са 

приложили между четири и шест реформи. 

„Организация на управлението и институции“ е едно от най-често разглежданите измерения 

на MPA, особено под-измерението, насочено към ефективността на данъчната система. Не 

по-малко от 16 страни извършват реформи, целящи да подобрят обхвата и ефективността, в 

икономически контекст, на данъчните системи. Това е политическа област от изключителна 

важност в рамките на семестъра, тъй като тя е свързана не само с капацитетите за 

финансиране на държавите, но също така и с потенциални бюджетни спестявания.  

„Намаляването на административното натоварване на бизнеса“, обаче, е измерението на 

MPA, за което са посочени най-голям брой реформи в програмите за национални реформи за 

2015 г, общо 42, предприети във всички страни, с изключение на пет от тях (Дания, Естония, 

Люксембург, Холандия, Полша). Този важен процес на реформи контрастира с ограничения 

брой на CSR през 2015 г., в които изрично се споменава това измерение. Това показва, че, 

като първостепенен фокус на семестъра, реформите целящи да „премахнат бюрократичните 
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пречки“ вече са били изисквани в CSR за предишни години, генерирайки оттогава 

интензивна вълна от реформи в целия ЕС.  

Освен това, измеренията, свързани с „ефективността на публичните инвестиции и 

инвестициите на ЕС“ и „инструментите за модернизация“ също са тема на значителен брой 

реформи, докато подобряването на „съдебните системи“ и справянето с „корупцията“ са 

измеренията на MPA, за които са посочени най-малък брой реформи. По-конкретно 

последното изглежда остава приоритет за държавите-членки от Централна и Югоизточна 

Европа, които също така са страните, които често получават CSR по темата за справяне с 

корупцията.  

 

Ангажираност на синдикатите: голямо разминаване между 

декларираните приоритети и курса на действие 
 

Нуждата за по-голяма ангажираност на заинтересованите страни с икономическата и 

социалната координация на европейско ниво е посочена в официални документи на ЕС, 

публикувани от 2010 г. насам във връзка със стратегията Европа 2020 и Европейския 

семестър, както и в контекста на подновения фокус върху социалния диалог на ниво ЕС 

предложен от Комисията на Юнкер.  

Независимо от официалната реторика, обаче, участието на социалните партньори в 

семестъра досега (особено това на синдикатите) е слабо. Социалните партньори на ниво ЕС 

многократно са се обявявали за по-голяма ангажираност – например в съвместната 

декларация от 2013 г. на социалните партньори в ЕС за подкрепа на ангажираността на 

заинтересованите лица. В някои случи те също са се опитвали да изградят инструменти за 

мониторинг на процеса и подобряване на тяхното участие (напр. „Набор от инструменти за 

координация на колективното договаряне и трудовото възнаграждение в икономическото 

управление на ЕС“, разработен от Конфедерацията на европейските синдикати (ETUC)). 

Независимо от това, напредъкът е ограничен и с поглед към Европейския семестър 2014-

2015 г. ETUC продължава да критикува липсата на свързващи звена между социалния диалог 

и социално-икономическото управление на ЕС, както и продължаващия демократичен 

дефицит, характеризиращ целия процес.  

На национално ниво анализът на проучванията на страните в това изследване предоставя 

данни за различни степени на ангажираност на синдикатите, също така тясно свързано с 

особеностите на колективното договаряне в специфичната страна. Ангажираността на 

национално ниво се очаква да доведе до включването на социалните партньори в 

процедурите за изготвянето на програмите за национални реформи (NRP). Тези процедури, 

обаче, често са недостатъчни и социалните партньори общо взето не успяват да оказват 

влияние върху съдържанието на NRP. Въпреки това, в някои случаи (Финландия, Франция) 

процесът на ангажираност изглежда сравнително по-добре организиран, докато в други 

случаи (особено Ирландия) определени икономически ситуации и бюджетни ограничения са 

довели да почти несъществуваща ангажираност на социалните партньори в определянето на 

политиката. В повечето случаи (Чешка република, Франция, Италия) националните 

икономически и социални комисии са основните форуми за консултация на социалните 

партньори. По време на тези консултации синдикатите често са представени от 

конфедерални организации. 
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Гледайки по-специално към синдикатите в обществените услуги, имаше само много малък 

брой отговори от филиалите на EPSU на онлайн проучване на ангажираността в семестъра. 

Това, само по себе си, е индикация за ниските нива на ангажираност, познаване и 

консултация за семестъра. 

 

Препоръки за по-голяма ангажираност на синдикатите в 

Европейския семестър 
 

Като се има предвид значимостта, която се отдава на темата за MPA в циклите на 

Европейския семестър от 2012 г. насам, много е важно за синдикатите в публичния сектор 

да увеличат усилията си да бъдат ангажирани по един ефективен начин, така че да 

използват по най-добрия начин всеки шанс да влияят на процеса и неговите резултати. 

Следната таблица идентифицира някои възможни входни точки и предлага стратегии за 

подобряване на ангажираността на синдикатите в процес и отбелязва, по специално, 

важността за интервенция, ако е възможно, във фазата на изготвяне на доклада за 

страната.  
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Обобщена таблица на препоръките към EPSU и нейните филиали за ангажиране в 

Европейския семестър 

Входна точка  Кога Как 
Ограничения/алтерна

тивни стратегии 

Годишен обзор на 
растежа (AGS) 
Публикува се през 
ноември 

Дебат, 
предхождащ 
приемането на 
AGS 

- Осигурете координация с представителите на 
ETUC, за да се гарантира, че темите, свързани 
с MPA ще бъдат съответно разгледани. 

- Търсете сътрудничество с Европейския 
парламент или определени парламентарни 
групи. 

Внимателно 
наблюдавайте дали и как 
социалният диалог на 
ниво ЕС ще бъде свързан 
по-тясно с Европейския 
семестър и какви ще 
бъдат съответните 
форуми за това. 

Програми за 
национални 
реформи (NRP)  
Публикува се през 
април 

Изготвяне на 
документа 

С национални правителства: 
- упражнявайте натиск – също действайки в 

сътрудничество с други заинтересовани лица – 
за да бъдат установени прозрачни и 
навременни процедури за значимо участие в 
изготвянето на NRP; 

- влизайте в директен контакт с министерски 
органи, които са отговорни за изготвянето на 
NRP (по принцип Министерствата на 
финансите) или с министерствата, отговорни 
за въпросите, свързани с публичната 
администрация. 

На конфедерално ниво: 
- бъдете информирани за и ангажирани в 

процедурите за съставяне на конфедералната 
позиция относно NRP;  

- погрижете се за това предоставеното 
съдържание да бъде взето предвид, така че 
темите свързани с публичната администрация 
да бъдат съответно разгледани. 

Опитайте се да създадете 
по-добри връзки между 
националния социален 
диалог и процедурите на 
Европейския семестър на 
национално ниво, тъй 
като правителственото 
естество на NRP обуславя 
нуждата за мощен 
капацитет за повлияване 
на националния процес 
за вземане на решения  

Доклади за 
страните (CR) и 
специфични за 
всяка страна 
препоръки (CSR)  
 
Публикуват се 
съответно през 
февруари и май 

Между септември 
и януари (преди 
публикуването на 
CR)  
 

Предоставянето на съдържание към докладите за 
страни представлява най-ефективната 
интервенция, ако е необходимо да се повлияе на 
съдържанието на CSR. Това може да бъде 
направено чрез: 
a) директно предлагане на CSR/теми, които да 

бъдат издадени от ЕК (подкрепени от анализ, 
основаващ се на данните); 

b) поддържане на контакт с „длъжностното лице 
на Европейския семестър“ в съответните 
страни; 

c) вземане на участие в „проучвателни мисии в 
държави-членки“ и/или вземане на участие в 
двустранни срещи между ЕК и държавите-
членки (провеждащи се през декември, март 
и април); 

d) директно свързване с „бюрата за страните“ на 
различните ГД в ЕК. 

- CSR следват по-общите 
политически 
ориентации на ниво ЕС, 
така че е трудно да се 
промени тяхната обща 
насока. 

- Сложността на процеса, 
чрез който ЕС изготвя 
своите предложения, 
прави по-трудно 
намирането на 
правилните канали за 
влияние върху 
съставянето на CSR. 

Окончателни 
специфични за 
всяка страна 
препоръки  
 
Приема се от Съвета 
през юни 

Между май и юни 
(преди 
одобряването на 
окончателните 
CSR) 

Насочете се към министрите, които участват в 
формирането на Съвета на министрите, където 
се решават специфичните препоръки, които 
представляват интерес за EPSU. 

Много трудно 
осъществима възможност 
поради ограниченото 
налично време и 
използването на 
„правилото обратно 
квалифицирано 
мнозинство“. 

По време на 
приложението на 
CSR. 

Следете прилагането на CSR като вземете 
участие в дейностите на по-широки национални 
мрежи, заедно с други участници (напр. НПО, 
академични организации, политически партии). 

 

 


