Уважаеми дами и господа,
За мен е голямо удоволствие да вземат участие в днешното събитие, което
Норвежкото правителство подкрепи чрез Норвежката програма за
икономически растеж и устойчиво развитие в България. Като страна, която не е
член на Европейския съюз, но е част от Европейското икономическо
пространство, или на така наречения Европейски вътрешен пазар, нашата
крайна цел е да видим България по-добре социално и икономически
интегрирана в Европа. За Норвегия и нейните данъкоплатци е много важно да
видят, че тази подкрепа наистина помага да се случат необходимите промени.
Днешният форум е част от дейности и събития, развити в рамките на проект с
акцент върху здравето, безопасността и екологията на работното място. Този
акцент върху достойните условия на труд е важен по няколко причини:
На първо място, Норвегия е с дългогодишна традиция в социалния диалог.
Скандинавският модел е описван като една добре организирана демократична
система, в която социалните партньори и държавата споделят съвместен
ангажимент да допринесат за повишаване на благосъстоянието на всички.
Чрез улесняване на взаимното и близко сътрудничество между социалните
партньори на работното място, работодателите могат да постигнат намаляване
на разходите, свързани с по-добра работна среда, повишена мотивация сред
заетите, намаляване на отпуските по болест и по-малко увреждания, свързани
с работата. Всички норвежки предприятия имат законово задължение да
зачитат здравето, околната среда и безопасността (ЗБЕУТ).
На второ място, проектът се базира на опита, придобит от LO в Норвегия и на
международните пазари. LO е най-големият синдикат в Норвегия и повече от
50% от организираните работници са негови членове. LO също е ключов играч
в борбата за прилагане по успешен начин на здравословни, безопасни и
екологични условия на труд в Норвегия. Ето защо, чрез прилагането на
новаторски мерки за подобряване и контрол на условията на труд проектът
допринася за изграждане на капацитет на Комитетите по условия на труд (КУТ)
в организации / предприятия и за укрепването на социалния диалог на
работното място в България.
На трето място, е важно, тъй като здртоаве, безопасността и околната среда са
водещи в дневния ред за всички нас. Както най-вероятно повечето от вас
знаят, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн ще продължат подкрепата си за
България в периода 2009 - 2014 година. Общо 126 600 000 евро са заделени за
страната за този нов 5-годишен период. На достойните условия на труд и
социалния диалог ще се даде приоритет и в следващия период на Норвежкия
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механизъм за грантове. Най-малко 1% от наличните средства трябва да бъдат
насочени към дейности, които ще допринесат за:
•
•
•
•
•
•
•

подобрени структури и практики на социалния диалог и тристранния
диалог
засилено разбиране на предимствата на достойния труд
улеснен достъп до заетост и участие в пазара на труда
целенасочен фокус върху социалното измерение на мобилността на
работната сила
развитие на равнопоставеността на половете и недискриминация на
работното място
подобряване на баланса между трудовия, семейния и личния живот
подобрена адаптивност и възможности за учене през целия живот за
работниците

Ние сме дълбоко убедени, че чрез партньорства между социалните партньори,
държавните органи, частния сектор и неправителствените организации, новата
програма ще насърчава създаването на повече и по-добри работни места, подобри условия на труд, както и нови ценности по отношение на социалното
включване, недискриминация и равенство между мъжете и жените.
С тези няколко думи бих искала да ви пожелая успешна конференция и на
добър час до приключване на проекта.
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