ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Мария Прохаска,
доктор по икономика,
Директор, Център
за икономическо
развитие

Ролята на синдикатите от
Централна и Източна Европа
за възходяща конвергенция на
социалните стандарти
2020

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Доклад с препоръки
Докладът е резултат от работата по проект със заглавие: „ARTUS-CEE: гласът на синдикатите от
Централна и Източна Европа“, финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“. Проектът е иницииран от Института по публични въпроси
(Institute for Public Affairs) (Полша) и в изпълнението му освен Центърът за икономическо развитие (България) участват изследователски институти от Литва, Румъния, Словакия и Словения.
Основната цел на проекта е да очертае и открои участието и ролята на синдикатите от посочените страни в европейския интеграционен процес. Направен е опит да се оцени приноса им за постигането на сходни трудови и социални стандарти в старите и новите страни членки. Използван е
сравнителен подход при проучването на изследователските въпроси и приложената методология
за изследване. Целта на проучването е да се изследват мненията и нагласите на синдикатите от
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) по отношение на избрани въпроси от областта на традиционната синдикална дейност, отнасящи се до функционирането на европейския социален модел.
Отправната точка и замисълът на проекта са свързани с осъзнаването на факта, че амбициозните
цели, които Европейският съюз си постави при последното разширение на Изток (2004 и 2007 г.)
за социално сближаване и уеднаквяване на условията на труд и заетост в старите и новите страни
членки, се оказват трудно постижими вече повече от десет години след това. В тази посока са и заложените в Европейския стълб за социални права цели в по-ново време. Въпросът за възходящата
конвергенция и „огледалния ефект“ в областта на социалната политика и индустриалните отношения продължава да занимава академичната общност и експертите, които работят на практика с
тези политики.
Независимо от значителните положителни изменения, качеството на индустриалните отношения
в новите страни членки съществено се различава от тези в страните от Западна Европа. Най-ясно
това си личи в намаляващия обхват на колективното трудово договаряне и фактическото отсъствие
на секторни системи за колективно договаряне в ЦИЕ.
На този фон проектът се стреми да отговори на въпроса дали синдикатите от ЦИЕ са в състояние да предприемат ефективни действия, насочени към възходяща конвергенция на социалните
стандарти общо в ЕС в контекста на ясно изоставане в сферата на индустриалните отношения
между двете групи страни и все още незначителното развитие на индустриалните отношения на
общоевропейско равнище.
Докладът съдържа основните изводи от сравнителните проучвания в България и останалите страни участнички и съответните препоръки. За подготовката на доклада са използвани националния доклад за България „Европейски измерения на дейността на българските синдикати“
(Център за икономическо развитие) и сравнителния доклад по проекта с автор Ян Шчаржасти
(Институт по публични въпроси). Докладът е структуриран на основата на най-важните въпроси,
засягащи европейските измерения на дейността на синдикатите от ЦИЕ. Към всеки въпрос са добавени препоръки, които са насочени главно към българските синдикати, но биха би били от полза
и за останалите им колеги от страните участнички в проекта.
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1.
Идеята за европейска минимална заплата е добре позната и подкрепена по принцип от
всички синдикати в ЦИЕ. Техните представители, участващи в проучването, твърдо се обявяват
за приемането на подобна регулация в ЕС. В най-голяма степен това важи за България и Литва
докато при другите страни се идентифицират мнения за съпътстващите тази инициатива трудности, евентуални рискове в посока към обезсмисляне на социалния диалог и различни позиции за
подхода за определянето на тази минимална заплата. Румънските синдикати предлагат въвеждането на секторни минимални заплати, а словенските – използването за основа на т.нар. living wage.
Всички участници в проучването внимателно следят дебата по темата на европейско равнище и са
добре запознати с опозицията на северните страни по въпроса. Много често те имат усещането, че
гласът на синдикатите по този важен въпрос се пренебрегва и маргинилизира от страна на някои
влиятелни западни синдикати.
Междувременно през октомври 2020 г. ЕК предложи текст на Европейска директива за адекватни минимални заплати. Целта е до 2024 г. всички работещи в ЕС да получават справедливи и
адекватни минимални заплати, независимо къде живеят. Това решение определено е постижение
и значителен успех за европейските синдикати.
Препоръки: Усилията на синдикатите на национално и европейско равнище трябва активно да
продължат за да се реализират целите на директивата. Необходими са конструктивно сътрудничество и солидарност в рамките на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) за да се
отстояват докрай заложените намерения и постигането на приемливи условия за приложение на
директивата във всички страни членки. Особено важно е европейското синдикално движение да
възприеме обща стратегия и да се обедини около общи решения за начина на определяне на минималната заплата.
2.
В проучването бяха изследвани нагласите на синдикатите в ЦИЕ по отношение на транснационалните споразумения и европейските работнически съвети. И в петте страни от извадката е установена като цяло положителна нагласа и подкрепа за тези наднационални институции/
инструменти. Но всъщност тук по-скоро се касае за оценката на техния потенциал отколкото за
оценка на фактическата им способност да влияят на индустриалните отношения на национално
ниво в страните на фокус. Те са възприемани като институционален канал за европеизация на индустриалните отношения в тях (пренасяне отгоре надолу на по-високи стандарти) и следователно
– фактор за възходяща конвергенция. Потенциалните ползи от тях се свързват и с възможността
да се преодолеят двойните стандарти в една и съща мултинационална компания.
Наред с това се наблюдава и ясно изразен скептицизъм относно възможностите за прилагане на
транснационалните споразумения и резултатите от тях. Прилагането им на практика е затруднено от различните законови изисквания и специфичните условия в различните страни членки на
ЕС. Различни са и системите на индустриалните отношения. Съществуват опасения и въпросът е
доста чувствителен за някои синдикати (Словакия) в случаите на вече подписани и действащи колективни трудови договори, чиито условия са по-благоприятни. Полските синдикати преценяват,
че качеството на транснационалните споразумения, в които участват, не е особено високо поради
техния неопределен юридически статус. Те отбелязват и неособено голямото желание на западните синдикати за сключване на транснационални споразумения. В тази връзка мнозинството от
участниците в проучването се обявяват за приемането на обща за ЕС регулаторна рамка за подобен род споразумения, която да има задължителна сила (Румъния, Словакия). Това е залегнало и в
Плана за действие на ЕКП за периода 2019-2023 година.
Някои от румънските представители биха искали да се изгради европейско измерение на колективното трудово договаряне. Но те съзнават също така и главните препятствия пред подобна
инициатива: силен антагонизъм на интересите между Запада и Изтока, отсъствие на синдикална
солидарност, липса на регулации за да се наложи подобна стъпка и значителни различия в екс3

пертизата и капацитета на отделните синдикати. Те виждат проблем и в доброволния характер на
транснационалните споразумения.
По този въпрос е регистрирана значителна разлика между Словения и останалите четири страни.
Синдикатите там имат съвършено различно мнение и перспектива за националните институции
като се отнасят към тях с по-голямо доверие и разчитат много повече на тях отколкото на транснационалните. Всъщност тук се наблюдава нещо подобно на позицията на германските профсъюзи
по отношение на европейските работнически съвети в сравнение с националните структури за
работническо представителство. Те отиват още по-далеч и остро критикуват европейските работнически съвети, които според тях са плод на желанието на мултинационалните компании да се
представят като социално отговорни.
Синдикатите от ЦИЕ имат ясна представа за нежеланието на западните им партньори да промотират активно транснационалните споразумения и вероятно и затова те отдават предпочитания
на тяхната алтернатива – а именно: законова рамка. Като цяло синдикалните дейци настояват за
„твърди“ (обвързващи) стандарти, въведени чрез директиви и регулации вместо „меки“ мерки и
препоръки.
Препоръки: Независимо от скептицизма и на места острата критика синдикатите от ЦИЕ трябва да положат усилия да се запознаят по-добре със съдържанието на транснационалните споразумения и начина, по който те се подготвят. Само на тази основа и като се въоръжат с убедителни
аргументи те биха могли да опитат да се включат по-активно в подготовката на подобни нови
споразумения, които да допринесат за подобряване на условията на труд и заетост в държавите от
ЦИЕ.
3.
Сравнителното проучване регистрира консенсус между участващите синдикати от ЦИЕ
по отношение на необходимостта от трансгранично синдикално сътрудничество. В същото време
теорията и политическите декларации рядко се превръщат в практика. Това следва да се интерпретира донякъде като белег (но не сериозно и убедително доказателство) за преобладаващото национално действие в сравнение с трансграничното сътрудничество. Паралелно с това изследването
показа, че синдикатите от ЦИЕ се интересуват повече от регионалното сътрудничество в рамките
на ЕС на основата на наследството от времето преди прехода и предишната геополитическа структура на държавите от ЦИЕ. Тук типични примери са Словакия и Словения, но също и България
в контекста на Западните Балкани. Тези връзки и контакти изглеждат по-трайни (тук вероятно е
нужно по-задълбочено изследване) от тези в рамките на обединена Европа.
В изследването са посочени и някои интересни конкретни примери. Единият от тях се отнася
до Словакия и предприятията в автомобилостроенето. Става дума за синдикално сътрудничество
между предприятия в различни страни, но принадлежащи на една и съща компания-майка (Чехия,
Словакия, Хюндай). То понякога е по-силно от това между компании от една и съща страна.
Литовските синдикати представят пример за алтернативни канали за обмен на информация и
трансгранично сътрудничество извън европейските работнически съвети. Става дума за синдикални мрежи, често подкрепени от европейски организации – например EFFAT. Те включват представители на синдикатите (shop stewards), работещи в различни поделения на една и съща мултинационална компания (Philip Morris, Mondelez). Те се срещат от време на време и си разменят
информация за колективните договори, регламентацията на работното време и други важни за
всички заети въпроси. Информират се взаимно за добри практики и обменят опит.
Полските синдикати посочват едно голямо предимство на трансграничното синдикално сътрудничество, а именно – възможността да се свери информацията, получавана от местния мениджмънт или да се получи такава, която по друг начин няма как да бъде получена.
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Сравнително добре развито е сътрудничеството между синдикатите от Централна Европа (Вишеградска група) и между Словения, Австрия, Германия и Италия.
Препоръки: Да се обърне по-голямо внимание на синдикалното сътрудничество вътре в ЕС и
да се активизират контактите със синдикатите от ЦИЕ поради сходни черти на индустриалните
отношения и съществуващи общи проблеми и предизвикателства.
4.
Темата по-горе е тясно свързана и с въпроса за командироването на работници и по-конкретно шофьорите на камиони в контекста на т.нар. социален дъмпинг. По време на изследването
всички участници от ЦИЕ са заявили препоръката си за ревизиране на регулациите в тази област.
Идеята е да се прилага еднакво заплащане за еднакъв труд навсякъде в рамките на ЕС. На места
в проучването се появява и въпросът за заетостта и условията на труд на имигрантите в страните
от ЕС и най-вече за това как ще се третират те в светлината на подобни регулации, а и дали няма
да бъдат изключени от трудовия пазар изобщо. Най-последователният подход по темата може да
се открие в информацията за Словения където синдикатите смятат, че предлаганите промени са
стъпка в правилната посока (тук се имат предвид командироването общо и шосейния транспорт).
Според тях така ще се пресекат такива практики на наемане, които не са нищо друго освен социален дъмпинг и всъщност те споделят мнението на западните си колеги. Полските и словашките
синдикати се обявяват „за“ промените, но смятат, че транспортът трябва да бъде изключен от
техния обхват. Румънските синдикати смятат, че мобилността на факторите за производство и на
труда в частност, е едно от най-големите предизвикателства пред настоящия модел на организация
на синдикалното движение. Те са загрижени, че синдикатите са неспособни да се справят с проблема за командироването на работници и адекватно да ги представляват. За полските синдикати
повишаването на заплащането на командированите работници ще има благоприятен ефект върху
бизнеса в ЦИЕ в средносрочен план защото ще го принуди да се конкурира не само с ниска цена
на труда.
Препоръки: Мненията на синдикатите по въпроса за регулациите в областта на командироването на работници и по-конкретно за шофьорите на камиони показаха доста неясна и противоречива
картина в отделните страни от ЦИЕ. Въпреки това може да се препоръча продължаване на работата по тази тема в посока към гарантиране на еднакво заплащане за еднакъв труд. Паралелно с
това синдикатите трябва да настояват за прилагане на всички законови разпоредби при наемането
на шофьорите в собствените им страни.
5.
Събраната в хода на изследването информация прави проблемно потвърждаването на тезата за т.нар. “изолационизъм“ на западно-европейските синдикати. Мненията са напълно поляризирани. От една страна, българските и литовските синдикати смятат, че този въпрос няма основание.
От друга – Словакия и Полша потвърждават разделението в европейското синдикално движение.
Един словашки синдикалист даже употребява израза „европейско синдикално семейство само на
хартия“. Те открояват както разделението Изток-Запад (като разделителната линия според някои
участници минава през Словения), но и разделението Север-Юг. Полските синдикати изтъкват
различния дневен ред на западните и източните синдикати. В първия случай синдикатите се занимават с измененията на климата и индустрия 4.0, а във втория – с все още базисни потребности на
работниците /по-високи заплати и синдикални права/. Става дума и за различия между по-силни
и по-слаби синдикати както в икономически смисъл така и по отношение на тяхната мощ. От своя
страна, румънските синдикати по принцип критикуват икономическия протекционизъм на държавите от ЕС 15.
Словенските синдикати имат малко по-нюансирано становище: те се присъединяват към разбирането за ясното разграничение, но също така разбират аргументите по този въпрос на Запада и
както и по други въпроси от проучването се солидаризират със западните си колеги. В известна
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степен проявяват разбиране и що се отнася до полското и словашкото становище. Техните представители отбелязват, че приликите със Запада свършват там където се направи опит да се засили
влиянието на словенските синдикати в европейските синдикални структури. Тяхната оценка за
ЕКП е доста критична. Така например те смятат че „ЕКП е много бюрократизирана както и много
други структури на ЕС“ и че „вместо със сериозна синдикална работа се занимава с пропагандни
акции“.
Препоръки: Да се проведат по-задълбочени и фокусирани изследвания. Да се организират дискусии по темата, на които да се обсъждат тези проблеми за различията между синдикатите от
старите и новите страни членки. Синдикатите от ЦИЕ да се запознаят по-подробно с наличната литература по темата, подготвена от изследователи на европейското профсъюзно движение и
практици от страни като Полша и Словакия.
6. Според синдикалистите от ЦИЕ европейският социален диалог (ЕСД) е важен и ценен като
замисъл, но някак си далечен и не особено ефективен институционален механизъм. Той може да
допринесе в значителна степен за решаване на много проблеми, но това все още предстои да се
реализира както и да се осъзнае от заинтересованите страни. Резултатите от ЕСД се използват
най-често като аргументи при колективните преговори и подготовката на експертни становища. Те
трудно достигат до конкретното работно място защото в европейските споразумения най-често се
съдържат договорености от по-общ характер, а приложението им зависи от местните специфични
условия (България). Литовските синдикати се обявяват в подкрепа на ЕСД като инструмент за
постигане на общи стандарти в ЕС. Но те отиват една стъпка по-далеч и предлагат постигнатите
договорености да получат статут на нормативни документи със задължителна сила. Тяхната позиция е да се върви „отгоре-надолу“ в процеса на социален диалог защото в държавите от ЦИЕ той
не е достатъчно развит, а също правителствата взимат страната на работодателите. Полските синдикати отчитат, че не са запознати добре с механизма на действие на ЕСД. Те също биха предпочели европейски директиви вместо споразумения с неясно съдържание. Очакванията им са свързани
с повече конкретни резултати като трябва да се положат и повече усилия за разпространяване на
информацията сред синдикалните дейци. Подобна е ситуацията и в Словакия – да се върви първо
към европейски директиви, но ако този подход не успее да се приемат препоръки и автономни
споразумения. В този конкретен случай словенските синдикати отново се открояват с различната
си позиция в полза на националните институции.
Препоръки: По този въпрос следва да се проведе информационно-разяснителна кампания за
ЕСД като процес и резултати. Да се организират обучения за синдикатите от ЦЕИ с участието на
представители на западните синдикати с дългогодишен опит в тази област.
7.
Европейският стълб за социални права е добре познат на участниците в проучването и на
него се възлагат сериозни надежди като начинание. В същото време ефикасността му предизвиква
доста съмнения във всички страни от ЦИЕ. Литовските синдикати смятат, че все пак е добре, че
подобен документ е приет – „по-добре с него отколкото без него“. В България синдикатите не очакват той да повлияе на професионалната им дейност като оценяват влиянието му като формално
и по-скоро пожелателно (списък с добри пожелания). Нагласата на синдикалистите от ЦИЕ е „да
изчакаме и да видим как ще тръгнат нещата“. Повечето страни участнички в изследването изразяват съмнения в ефективното прилагане и реализиране целите на Европейския стълб (Литва, Словакия, Полша). Те по-скоро биха искали да видят предложения за директиви на основата на Европейския стълб за социални права. Румънските синдикати изразяват съжаление и недоволство, че
не са поканени да участват при обсъжданията на този документ в тяхната страна. Според полските
им колеги в документа би следвало да се съдържат повече мерки с цел засилване ролята на синдикатите и колективното трудово договаряне. В Словения има различни мнения. Представителите на
браншовите синдикални организации считат, че европейският стълб за социални права е повече
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или по-малко пропаганда. В същото време на ниво конфедерация мнението е, че документът може
да донесе много изгоди за страните членки и е първа стъпка по пътя към установяването на общи
за ЕС стандарти.
Препоръки: Синдикатите трябва да заемат по-активна позиция и да настояват пред своите правителства и европейските институции за изпълнение на заложените в Европейския стълб за социални права цели. Те могат да постигнат напредък в тази област и като работят съвместно и
конструктивно със своите партньори – работодателските организации.
8.
Централно място в проекта и изследването заема въпросът за качеството на отношенията
между синдикатите от ЦИЕ и тези от старите страни членки. Предварителните очаквания, че то не
е достатъчно високо като че ли не издържат на емпиричната проверка. Българските и литовските
синдикати не отбелязват някакви съществени противоречия, разногласия или пропуски в отношенията им със западните синдикати. Трудно може да се говори за проблем „Ние и Те“. От друга
страна, тези хипотези се потвърждават.
Полските, словенските и словашките синдикати често пъти са по-добре информирани за новите
инициативи на ЕС. За България, Литва и Румъния това е валидно в по-слаба степен. Румънските
синдикати подчертават проблема с владеенето на чужди езици, недостатъчните финансови средства, липсата на експертиза в някои области, недостатъчни оперативни възможности и гъвкавост
на своите представители. Този проблем съществува най-вече на ниво секторни/браншови синдикални организации. Отношенията и сътрудничеството между националните конфедерации в
ЕС са много по-добри и ползотворни. Словашките представители намират, че се наблюдават съществени различия между старите и новите страни членки по отношение на такива въпроси като
работно време, конвергенция на заплатите, законова рамка за транснационалните споразумения,
здраве и безопасност на работното място и равенство на половете.
По-интересното е откритието, че има множество фактори, които влияят върху отношенията от
двете страни на Желязната завеса, а не само разликата в доходите. Като особено негативни се
споменават следните фактори: 1. Поради технологичните промени западните синдикати не се интересуват от важните за ЦИЕ въпроси, а от други, по-актуални за тях проблеми (Четвърта индустриална революция и т.н.), както и от културни и екологични въпроси. Касае се по скоро за
разлика в степента на развитие между икономиките от ЦИЕ от епохата на късния фордизъм и
пост-фордистките икономики на ЕС 15. 2. Налице е и проблем с ресурсите и човешкия фактор за
синдикатите от ЦИЕ (по-слабо владеене на чужди езици, липса на превод на материалите на ЕКП
на по-редките езици и недостиг на кадри). 3. Вътрешни проблеми (примерът е Литва, но не само)
поради наследството от периода на социализма и бавното отмиране на разбирането от страна на
западните синдикати за все още съществените разлики между тях и синдикатите от ЦИЕ. Всички
това резултира в недостатъчно активно сътрудничество между двете групи синдикати.
В случая на Словения още веднъж се подчертава, че синдикатите там стоят по-близо в политическите си виждания до западните си колеги, но влиянието им в международните структури
е по-скоро сходно с това на техните колеги от ЦИЕ. Те имат ясното съзнание и за различията в
дневния ред между двете групи синдикати.
Препоръки: Добре би било синдикатите от ЦИЕ да се включат по силата на своите възможности в повече общоевропейски инициативи и съвместни проекти за обучение и обмен на добри
практики. Така постепенно те ще докажат своите способности и ще получат подкрепа за организационно укрепване и развитие.
9.
Синдикалистите от ЦИЕ са запознати със случаите на социален дъмпинг и могат да посочат редица такива примери. Най-често те обясняват това явление с разликите в заплащането като
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мотив за преместване на производствени мощности на изток. Това е причината да го приемат като
нещо обективно и разбиращо се от себе си, но с тенденция за постепенно ограничаване в бъдеще.
Литовските синдикати свързват социалния дъмпинг с притока на имигранти от други страни от
бившия Съветски съюз, които приемат да работят при по-неизгодни условия на труд и заплащане
в строителството и транспорта в сравнение с местните работници. За тях това е проблем защото
тези случаи са в изгода на работодателите и се толерират от правителството. Разбира се, спорно
е тяхното твърдение, че поради тази причина безработицата расте и много литовци емигрират на
запад. Социалният дъмпинг според литовските представители кара работодателите да се въздържат от инвестиции и иновации в средствата за производство, организацията на труда и човешкия
капитал.
За румънските синдикати проблемът е в политиката на ниско заплащане от страна на мултинационалните компании. Те освен това не инвестират в продължаващо обучение и повишаване
уменията на работниците.
Полските и словашките синдикати изрично свързват понятието „социален дъмпинг“ с темата за
командироването на работници и шофьорите на камиони.
Словенските синдикати по подобие на западните синдикати възприемат някои практики в ЦИЕ
като типичен социален дъмпинг и даже се възмущават от позицията на своите колеги от ЦИЕ
и тяхната непоследователност по темата. За съжаление информацията от проучването се оказа
недостатъчна за да се направят по-задълбочени изводи. Понятието „социален дъмпинг“ включва
множество различни аспекти, които изискват отделен анализ след като бъдат по-добре определени. Трудно е да се откроят тенденции и да се направят препоръки за бъдещи действия.
Препоръки: Съвместно с колегите си от Западна Европа синдикатите от ЦИЕ могат да се обединят около общи цели с оглед подобряване на условията на труд в тази част на ЕС. Необходима
е по-голяма доза взаимно разбиране и синдикална солидарност.
10. Преките чуждестранни инвестиции играят важна роля в икономиките на изследваните
страни с изключение на Словения. Заедно с това оценките за влиянието им върху качеството на
индустриалните отношения и социалния диалог в ЦИЕ са доста разнообразни. От една страна, те
продължават да бъдат считани за носители на положителни примери и добри практики в областта
на заетостта и индустриалните отношения. Даже понякога условията за синдикална дейност в
поделенията на мултинационалните компании са по-благоприятни отколкото в местните предприятия. Но има и обратни случаи. Става въпрос за т.нар. „ефект на приемащата страна“ тоест
западните работодатели забравят добрите примери от държавите на произход и се възползват от
някои несъвършенства на индустриалните отношения в ЦИЕ. Все пак проучването показва, че
това по-често се отнася за работодателите от страни извън ЕС.
Такива примери са посочени за Литва и Румъния където някои мултинационални компании съзнателно затрудняват дейността на синдикатите и блокират колективното договаряне.
В Полша критиките към мултинационалните компании са много остри и се отнасят до прилагането на „двойни стандарти“. При това тук не става дума само за разликите в заплащането, а и за
достъпа до квалификация и обучение и работата на синдикатите. Цитират се случаи на специално
организирани обучения от компанията-майка преди разкриването на автомобилостроителен завод
в Полша за мениджмънта от средния ешелон с цел да се осуети създаването на синдикална организация.
В Словения синдикатите имат по-скоро неутрална позиция и не очакват от мултинационалните
компании да донесат по-добри стандарти или сближаване на заплатите. Тъй като тяхната цел е
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максимална печалба, те имат интерес да поддържат заплатите ниски. Като цяло преките чуждестранни инвестиции не играят значителна роля в словенската икономика. В този случай може да се
направи изводът, че наличието на силни местни институции предотвратява негативното влияние
върху индустриалните отношения.
Препоръки: Необходимо е да се гарантира развитието на съвременни индустриални отношения
в ЦИЕ и стабилни местни институции за ограничаване на тези неблагоприятни ефекти.

Задачата на синдикатите да се борят за възходяща конвергенция на социалните стандарти изглежда трудна, но достижима.

EUROPEAN UNION

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция Заетост, социални
въпроси и включване.
Този документ е подготвен за Европейската комисия. Той отразява единствено мнението на
автора и Комисията не е отговорна за използуването на информацията в него.
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