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Виена, 5 септември 2018 г. 

Инспекции на труда за по-добра защита на работниците от тежка 

експлоатация 

Инспекциите на работното място често липсват или са неефективни, което 

позволява на безскрупулни работодатели да експлоатират своите работници, 

сочи последният доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права 

(FRA). Засилването на инспекциите за борба със злоупотребите и 

оправомощаването на работниците да съобщават за злоупотреби са някои от 

предложенията на FRA за прекратяване на тежката експлоатация на труда. 

„Днес работниците не трябва да плащат цената, за да упражняват правото си на труд. 

Тежката експлоатация трябва да бъде изкоренена” – твърди директорът на FRA Майкъл 

О’Флеърти. „Инспекциите на труда играят жизненоважна роля за установяването на 

злоупотреби. За тази цел държавите членки трябва да засилят инспекциите, така че да 

откриват експлоатиращите работодатели и да защитават работниците по-добре.“ 

„Имахме два списъка. В единия официално работехме само по 8 часа, а в другия – по 14 

часа“ – каза интервюиран полски земеделски работник в Германия. „В случай, че дойдеше 

инспекция, трябваше да покажем първия списък.“ 

Докладът Защита на работниците мигранти от експлоатация в ЕС: увеличаване на 

инспекциите на работното място събра сведения от първа ръка от почти 250 

експлоатирани работници от държави във и извън ЕС. 

Повече от половината от тях не бяха виждали или чували за инспекции на работното 

място. Те посочиха колко работодатели предварително са били предупредени за 

инспекциите, което им е позволило да прикрият злоупотребите. Това на свой ред е 

подкопало доверието на работниците в инспекциите. 

За да се преборят с това, инспекторатите не бива да информират работодателите кога 

ще се извърши инспекция в секторите, в които злоупотребата е често срещана. 

Държавите членки следва също така да наказват работодателите, които са направили 

опит да измамят инспекторите. 

Държавите членки следва да обърнат специално внимание на строителния и 

хранителния сектор, където е вероятно да има експлоатация. Те трябва също така да 

намерят начини да инспектират надомната работа. 

Работниците е по-вероятно да докладват работодателите си, когато инспекторите 

информират и ангажират работната сила. Поради това инспекторите трябва да създадат 

безопасна среда за работниците, така че те да могат свободно да изразяват своите 

възгледи без страх от нежелани последствия. Това може да включва и намиране на 

начини за преодоляване на езиковите бариери при разговора с работниците. 

Инспекторите също така следва да гарантират, че инспекциите се съсредоточават върху 

правата на работниците и условията на труд, а не върху имиграционния статут на 

работниците. 

За да станат инспекциите по-ефективни, държавите членки следва да обучават 

инспекторите да забелязват експлоатацията. Тук ще помогнат специализираните звена 

за разследване в рамките на инспекциите по труда и съвместните операции с полицията. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/protecting-migrant-workers-exploitation-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/protecting-migrant-workers-exploitation-eu
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Държавите членки следва също така да повишат осведомеността и да привлекат помощта 

на други организации, като болници и профсъюзи, които да докладват за предполагаеми 

случаи на експлоатация. 

Този доклад е вторият поред, който разглежда мненията и преживяванията на жертвите 

на експлоатация на труда. 

Той се основава на предишни данни на FRA от проведени разговори с професионалисти 

относно тежката експлоатация на труда. 

За повече информация вижте фактологичната справка или се свържете с: 

media@fra.europa.eu/Тел.: +43 1 580 30 

http://fra.europa.eu/en/project/2017/severe-labour-exploitation-workers-perspectives-selex-ii
http://fra.europa.eu/en/project/2017/severe-labour-exploitation-workers-perspectives-selex-ii
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/workplace-inspections-factsheet
mailto:media@fra.europa.eu

