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ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ФИНАЛЕН ДОКУМЕНТ 
 
Докладът, представен на среща на Комитета по наблюдение на проекта, 
проведена в края на месец май 2011 г. предлага възможност за размисли по 
следните въпроси:  
 

• Не е възможно да се вземат под внимание опитът и уменията на 
работниците, което е причина за ниските заплати на работниците от 
другите страни-членки. Голяма част от работниците от  Източна Европа 
притежават по-висока степен на образование, но в други сектори на 
икономиката и практикуването на сезонна работа за определен период от 
годината води до упадък в  тяхната професионална кариера и 
възможността да си намерят по-стабилна работа 

• Правото на обучение и квалификация трябва да се разшири, за да може 
да се предлага квалификация и професионално израстване в 
земеделието и усъвършенстване 

• Инструментът AGRIPASS трябва да се развие и ползва в по-широка 
степен 

• Езиковите затруднения в ползване на чужд език са често срещани и 
повтарящи се, а културните аспекти, свързани с работниците-мигранти 
трябва да се вземат под сериозно внимание 

• Синдикалното членство трябва да се улесни и действително да се 
признава  

• Трябва да бъде създаден европейски статут на работниците-имигранти – 
както мъже, така и жени – а кариерното израстване/професионалната 
пътека трябва да бъдат осигурени чрез преносимост на права  

• Връзките между страните на произход и страните на пребиваване трябва 
да се засилят  

• Практиките на нелегална заетост и наемане на работници във ферми с 
много ниски заплати посредством агент-посредник трябва да се 
преследват като закононарушения, а на работниците да се присъди 
статут на жертви на тези незаконни практики 

• Развиването на агенции за временна заетост и доставчици на услуги в 
рамките на Европейската директива за командированите работници 
трябва да се наблюдава и да се дефинира възможно най-точно.  
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• Синдикалното членство трябва да бъде обект на партньорска съвместна 
работа в мрежа, развивана на транснационално ниво  

• В резулттат на тази дискусия се появиха следните елементи:  

 Инструментът AGRIPASS може да се допълни с въвеждането на 
определен набор от теми и въпроси 

 Тези въпроси изискват поемане на отговорност на всички нива:   
o На национално ниво – участие на партньорските организации 
o На транс-гранично ниво: установяване на партньорства, които 

да доведат до подписване на споразумения между страните 
(синдикално членство, подкрепа за работниците-имигранти)  

o На европейско ниво: доколкото тези въпроси засягат 
общоевропейската територия, е необходимо да се поставят 
приоритети, за да се избягнат възможни отклонения 

 
Дискусията показа, че са налице сериозни очаквания по отношение на 
контрола. Бюджетните ограничения обикновено обясняват ограниченията. 
Въпреки това ние считаме, че тези нагласи са по-скоро ориентирани към 
повишаване на печалбата: какви изследвания бяха направени за да се твърди, 
че тези проверки са на разходите и не позволяват печалба? 
 
Поставя се и въпросът за качествения контрол (който минава „отвъд границите 
на формалните гаранции за съответствие с права), за който настояват голяма 
част от представителите, както и за необходимостта от (синдикално) 
организиране посредством задължителни споразумения между всички 
заинтересовани страни. От тази перспектива, взаимните (партньорски) 
споразумения могат да се разглеждат като отправна точка за по-структурирани 
синдикални действия.  
 
На последно място, работата, която извършват сезонните работници-мигранти 
много често се свързва с нелегалната/нерегламентираната работа: да си 
припомним изследването, проведено от ЕФФАТ през 2007/2008 г. "off the book 
work". По време на конференцията бе представена и много ясно заявена 
идеята за организиране на проверки посредством европейските трудови 
инспектори.  
 
Представената презентация обобщава дебата по време на проведената в Рим 
през Октомври конференция, както и по време на срещата на Комитета по 
наблюдение през ноември 2011 г. Тя представлява и План за действие, 
базиран върху пет основни въпроса, докато хартата със синдикалните 
потребности трябва да бъде проучена в по-голяма дълбочина. 
 
1. Обучение: Правото на обучение и квалификация е признато във всички 
европейски страни, но въпреки това се наблюдават сериозни разлики в 
прилагането му сред страните-членки, дори нещо повече – някои практики и 
отношения, прилагани в редица компании са извън закона.  
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Това е основание в разработването на синдикалната харта обучението да се 
разглежда редом с останалите важни въпроси.   
 
От друга страна, подписаното през 2002 г. споразумение между социалните 
партньори относно професионалното обучение (в съответствие с член 139 от 
Договора на ЕС) може да бъде разглеждано като отправна точка за по-широка 
дискусия. Споразумението АГРИПАС съдържа няколко точки: организиране на 
професионалното обучение и квалификация, оценка на уменията и знанията 
(на компетенциите), валидиране на професионалния опит, прозрачност и 
преносимост на дипломи, свидетелства, квалификация и  професионален опит 
(досие на придобити умения).  
 
AGRIPASS: Въпреки че е признат от всички като важен и ефективен 
инструмент, все още е необходимо:  

• да се въведе като действащ инструмент в страните-членки, да се 
разработи детайлно и да се улесни неговото разпространение. В този 
контекст добър пример е съвместния проект AGRI-TRANS1, разработен и 
приложен от германския синдикат в земеделието IGBAU и института 
PECO, които разработиха регистър на селскостопанските професии и 
излязоха с 12 препоръки за подобряване на условията на обучение, 
работа и живот в свиневъдството и насърчаване на прилагането му.   

• да се интегрират коментарите и препоръките, които са резултат от този 
проект, чието съдържание е насочено основно върху: 

o да се очертаят насоките за дейности със сезонните 
работници/работниците-мигранти, като се разшири натрупания 
вече опит и да се насърчи и улесни формалното му признаване; 

o да се въведе правото на оценяване на уменията и правото на 
професионално обучение ; 

• да се насърчи ползването на правото на професионално обучение и 
квалификация и да се улесни достъпа до него посредством интернет.  
„Хартиеният носител” на умения и квалификация (компетенции) да 
еволюира в посока, която да позволи на всеки работник да има достъп до 
информация, необходима за актуализиране на неговите данни в реално 
време (например чип или друга електронна версия).   

 
Партньорство: Интересен е примерът на българските и испанските колеги, 
които трасират пътя на партньорството – така необходимо за разширяване в 
географски план и включва въпросът със синдикализирането на сезонните 
работници-мигранти. По-нататъшната работа трябва да се насочи върху 
партньорски споразумения през ЕФФАТ, координиране и развиване на 
мрежата.  Дебатът трябва да се фокусира и върху възможни решения, които да 
поощряват синдикализацията в условия на несигурна работа и преноса и 
ползването на права и задължения от работещите в такава среда.  
 

                                                 
1 AGRI-TRANS: Transparency in agricultural vocational training - European standards using  the example of 
livestock farming, (pig farming 
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„Марка/етикет” или „карта”: Съществуват ограничен брой практики, но голям 
отпор по отношение на резултатите. По тези причини тази идея трябва да се 
преосмисли и доразвие, а провеждането на кампания за обясняване и 
популяризиране на ползите би била само от полза.  
 
Статут на работника: Без съмнение това е най-значимото 
постижение/резултат в този проект. За да се осъществи и осигури преноса на 
права е необходимо установяването на права да се направи/организира на 
европейско ниво. Тази преносимост на права трябва да бъде осигурена чрез 
хармонизиране на съществуващите права, особено тези, които са свързани със 
социално-осигурителните системи. Текущият процес на еволюиране по 
отношение на сезонните работници, граждани на трети страни, налага още по-
силно необходимостта от изработване на единна европейска рамка на правата 
на сезонните работници-мигранти.  
 
Със съзнанието за родителската отговорност за гарантиране на 
равнопоставеността и многообразието. 
 
Поемането на отговорността за възпитание и образование на децата, когато 
родителите отсъстват, за да работят като сезонни работници е важен въпрос, 
който трябва да разгледаме. Голяма част от децата са оставени на грижите на 
своите баби и дядовци или по-лошо – сами. такъв е примерът от Румъния, 
където публичните власти не са в състояние да компенсират дефицита в 
образованието или да поемат риска от социална изолация. Това отваря нов 
кръг от размишления по комплексната тема за организиране на 
професионалното развитие на работниците-мигранти и на техните семейни 
отговорности.  
Специфичните условия на миграцията (несигурната работа, изолацията и пр.) 
поставят жените и чужденците в още по-уязвимо положение. Обобщаването на 
плановете за равнопоставеност, превенция на сексуалното насилие, 
управлението на културното многообразие и борбата с расизма и ксенофобията 
трябва да се разглеждат като приоритетни въпроси.  
Тези теми често бяха засягани по време на редица дискусии, водени под 
егидата на ЕФФАТ, но някои аспекти могат да бъдат разрешени през 
национални групи на ниво отделна страна.    
 
Подготовка на страните-членки за работа по въпросите на нелегалната заетост, 
криминализиране на нарушенията на трудовите и синдикални права (например 
чрез ограничаване/намаляване на субсидиите от Общата селскостопанска 
политика за предприятията, които нарушават трудови и синдикални права.  
 
AGRIPASS: Инструментът AGRIPASS може и трябва да интегрира в себе си 
различни елементи, предложени от партньорите и националните организации-
членки на ЕФФАТ и да играе важна роля в различни аспекти.  
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РОЛЯТА НА EFFAT  РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

КОМЕНТАРИ/БЕЛЕЖКИ 

На първо място, ролята на 
EFFAT трябва да е в 
посока на същинско 
прилагане и интегриране 
на  следните аспекти: 

 Изследване на 
възможностите за 
създаване на 
електронен 
паспорт/досие/карта, 
който да интегрира 
трудови права (въз 
основа на трудови 
договори), социални 
права (в по-широк 
смисъл това включва 
здравни осигуровки, 
осигуровки за трудови 
злополуки, осигуровки 
за пенсии), право на 
професионално 
обучение и 
квалификация (в тясна 
връзка с другите права, 
същностни за наетия, 
квалификации, 
придобити от езиково 
обучение).   

Този набор от точки се 
отнася към идеята за 
„приемния пакет”, чието 
съдържание бе 
формулирано във 
въпросниците.  
 
Балансът между знания и 
умения и признаване на 
професионалните 
компетенции.  
Препоръките, 
формулирани от IGBAU. 
 
 

Споразумението между 
социалните партньори 
относно професионалното 
обучение и квалификация от 
2002 г. бе сключено, за да 
се прилага в действие. 
След проведената дискусия 
се налага следния извод:  
- До 2004 г. това 
споразумение е 
непопулярно в повечето 
страни-членки и изглежда 
трудно приложимо без 
предварително сключване 
на национални такива 
споразумения.  
По тази причина 
отрасловото споразумение 
(от 2002 г) може да се 
превърне в мотор на 
хармонизирането на 
уменията/компетенциите на 
европейско ниво. 
Отделните партньорски 
организации на национално 
ниво по проекта трябва да 
се ангажират в тази посока, 
като се търси разширяване 
във всички страни-членки.  
- За всички останали страни-
членки, присъединили се 
към ЕС след 2004г. и 
особено последните две от 
2007 г. не е познато и 
следователно не е влязло в 
сила. В много страни 
механизма на учене през 
целия живот все още не е 
достатъчно развит и 
приложен. 
Споразумението от 2002 г. 
трябва да разшири 
обхвата си както в 
европейската федерация, 
така и сред националните 
организации-членки.  

По причини от 
конфиденциален 
характер, 
интеграцията на 
прилагането в 
националните 
организации не може 
да бъде включено в 
системата на 
AGRIPASS. 
И обратно, идеята за 
притежаване на 
„Карта на EFFAT-
земеделие” може да 
бъде проучена в 
тясна връзка със 
системата 
AGRIPASS. Налице 
са различни мнения 
между работодатели 
и синдикати, но 
вярваме, че 
AGRIPASS е 
инструментът, който 
ще осъществи 
преноса на социални 
права.  
Тези теоретични 
разсъждения се 
изправят пред 
езикови бариери и 
трудности (напр. как 
да се ползват 
правото на обучение 
и квалификация 
когато не се владее 
езика на страната-
домакин), което 
трябва да се вземе 
под сериозно 
внимание за 
бъдещите действия. 
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Синдикално членство/Партньорство: Синдикализацията на сезонните 
работници-мигранти е истинско предизвикателство както за работниците, така и 
за синдикалните организации, особено с оглед на европейската кохезия. 
Идеята се основава на създаването на Европейска членска карта в сектор 
земеделие и развиване на партньорството на база на модела, който е 
предложен от българските колеги. 
 

РОЛЯТА НА EFFAT  РОЛЯТА НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

КОМЕНТАРИ/БЕЛЕЖКИ 

EFFAT може да се 
превърне в координатор в 
тясно партньорство с 
националните 
организации-членки. 
 
EFFAT ще разработи 
партньорски споразумения 
между различните 
организации-членки и ще 
инициира дискусия за 
изработване на набор от 
общи правила. 
 
EFFAT ще координира и 
вдъхновява мрежата на 
партньорите. 
 
Поема отговорност за 
споделяне на ресурсите. 
  

Партньорките страни в 
този проект трябва да 
работят за постигане  
на писмено 
споразумение между 
партньорите, които да 
се ангажират да 
работят по посока 
създаване на 
синдикална карта.  
 
Въпросът със 
събирането и 
разпределянето на 
членските вноски, 
платени от членовете 
подлежи на по-
нататъшно изследване, 
като се отчитат 
специфичните политики 
на отделните 
федерации. 
Споразумението трябва 
да предвижда също 
вноски за правна 
закрила. 

Въпросът за 
разпределяне на 
ресурсите за 
организиране на 
мигрантите е 
комплексен, особено 
като се има пред вид че 
несигурната работа, 
свободното движение и 
ниските работни 
заплати в земеделието 
го прави още по-труден 
за възстановяване на 
тези ресурси от 
отчисленията на 
работниците-мигранти.  
 
 

 
 
„Марка/етикет” или „карта”: Като се вземат под внимание големия брой 
различни становища, считаме, че чрез този проект този въпрос няма да намери 
еднозначно решение. 
 

  РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

 
КОМЕНТАРИ/БЕЛЕЖКИ 

Тази идея не е нова, но е 
твърде неясна и трябва 
да бъде по-сериозно 

Съществуват различни 
„карти/етикети/марки” в 
различните страни.  

Дискусията по картата 
трябва да продължи без 
да се забравя, че 
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изследвана.  
Въпреки това, «картата» 
или „етикета” трябва да 
продължи да се обсъжда 
в неформални дискусии, 
на първо място с 
работодателите на 
европейско ниво, а 
после да се представи 
на заседанията на 
комитета по секторен 
социален диалог.  
 
Идеята за въвеждане на 
такава „карта” трябва да 
се дискутира в рамките 
на секторните комитети 
по заетостта.  
 

Идеята да се разгледат 
като възможност за 
прилагането им в 
отрасъла може да се 
доразвие по-нататък през 
дълбочинно проучване, 
проведено във всички 
страни и секторни 
синдикални организации 
(и съседни организации-
партньорки), което да 
послужи като  база за 
дискусия, инициирана от 
ЕФФАТ.  

съхраняването и 
спазването на трудовите 
права в никакъв случай 
не трябва да се 
превръща във 
възможност за 
предприятията да 
генерират печалби за 
сметка на 
потребителите. 

 
 
Статут на сезонните работници/работници-мигранти: 
 
Статутът на сезонните работници-мигранти е от особена важност, още повече 
сега, когато се засилва прилагането на редица директиви за сезонната заетост 
на работници-граждани от трети страни.  
Допълнителни бележки: напомняме, че е необходимо да се оцени и анализира 
внимателно ролята и значението на агенциите за временна заетост в 
аспекта на отделно изследване. Това изследване трябва в транс-граничен 
план да оцени разликата между агенциите за временна заетост и 
посредниците/фирмите за услуги, като включи и практиките на нелегално 
набиране на работници и пр.    
 
Въз основа на предложението от страна на испанските партньори, договорите 
на сезонните работници трябва да бъдат трансформирани в постоянни такива, 
като се вземе пред вид, че те в голямата си част са повторяеми и така 
предполагат постоянен характер на работата по набор от причини.     
 
В този смисъл и в подкрепа на това е изследване, проведено от ЕФФАТ през 
2008/2009 г. Препоръчваме горещо това изследване да се прегледа отново и да 
се обърне внимание на дейностите, извършени от испанските колеги и другите 
партньорски организации в посока на разглежданите въпроси.  
Второ предложение е да се улесни комуникацията и особено в посока към 
възможностите за ефективно пренасяне/трансфер и ползване на права. 
Доколкото това е комплексен въпрос, се налага по-нататъшна дискусия на 
транс-гранично равнище.  
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Конференцията постави фокуса на дискусията върху някои приоритети и два 
главни въпроса:  

1. Синдикализация и партньорски споразумения. 
2. „Статут” на сезонния работник със ясно дефинирано съдържание (това 

понятие само маркира въпроса). 
 
Инструментът AGRIPAS е общ за много организации в различните страни-
членки. Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, туризъм 
и тютюни, EFFAT настоява пред Европейската комисия за подкрепа и съ-
финансиране, за да си осигури пространство за целенасочени действия по 
предложените в дискусията въпроси.     

- В заключение можем да обобщим, че разпространението на резултатите 
от този проект е един от стълбовете на работния план и най-вече:  

• разработването и резултатите от този проект са широко 
разпространени в интернет страниците на партньорските 
организации, както бе заложено в работната програма  

• разпространение на резултатите сред европейските институции, 
включително и да бъдат достояние на ГД «Справедливост и 
вътрешни работи» на Комисията 

• Разпространение на Насоки/Наръчник, с който да се насърчи 
ползването и обмен на полезна информация. Този Наръчник бе 
представен по време на работната среща на Комитета по 
мониторинг на проекта.  


