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Нужна е нулева търпимост към тежките форми на трудова
експлоатация,
се заявява в проучване на FRA
Потребителите често не осъзнават, че храната, която консумират, и дрехите, които
купуват, може да са произведени от хора, работещи в условия на тежка
експлоатация на труда. Нов доклад на Агенцията за основните права (FRA) на ЕС
показва, че ЕС има законодателство, което забранява някои форми на тежка
експлоатация на труда, но работниците, движещи се на територията на ЕС или
мигриращи в Съюза, все пак са изложени на риск да станат жертви на
експлоатация. От друга страна, в някои държави членки правонарушението при
наемане на работник мигрант при особено експлоататорски условия на труд се
наказва с максимална присъда до две години — наказание, което не отразява
тежестта на извършваните нарушения на основните права.
„Експлоатацията на работници, принудени от икономическите и социалните условия
в своите държави да приемат условия на труд, които не отговарят на стандарта, е
неприемлива“, заявява Соnstantinos Manolopoulos, изпълняващ длъжността директор
на FRA. „В случая става дума за хроничен проблем, срещу който трябва да
предприемем спешни мерки. Държавите — членки на ЕС, трябва да положат поголеми усилия за насърчаване на среда с нулева търпимост към тежките форми на
трудова експлоатация и да предприемат мерки за по-ефективен контрол на
положението и за санкциониране на извършителите.“
Новият доклад на FRA е първият, който всеобхватно проучва всички престъпни
форми на трудова експлоатация в ЕС, засягащи работниците, които се движат в
рамките на ЕС или идват отвън. Резултатите показват, че престъпното
експлоатиране на труда е разпространено в редица сектори, и по-специално в
селското стопанство, строителството, хотелиерството и ресторантьорството,
домакинската работа и производството, както и че извършителите са изложени на
малък риск от преследване или на задължението да обезщетят жертвите. Това
положение вреди не само на жертвите, но подкопава и трудовите стандарти като
цяло.
Експлоатираните работници са пръснати в различни географски райони и сектори на
икономиката, но често имат много общо помежду си, напр. много ниско заплащане
— понякога 1 евро на час или по-малко, и работен ден от 12 часа или повече, шест
или седем дни от седмицата. Важен фактор за сегашното положение на широко
разпространена безнаказаност е недостатъчното докладване от страна на жертвите,
които или са спирани да го направят, или не искат да го направят, тъй като се
страхуват да не загубят работата си.
Ето някои от предложенията, които FRA отправи за подобряване на положението:
•
•

Държавите членки трябва да осигурят всеобхватна, ефективна и добре
обезпечена система за инспекции на работното място.
За да се подобри ефективността на разследванията в случаи на тежка
експлоатация на труда, следва да се създадат тесни връзки между полицията,
прокуратурата и органите за контрол, напр. инспекторати по труда, услуги по
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•

•

•

•

подпомагане и сдружения на работодателите, включително и в трансграничен
контекст.
Трябва да се подобри достъпът на жертвите до правосъдие, напр. чрез поголеми усилия за запознаване на жертвите с техните права, както преди,
така и след пристигането им в държавата от ЕС, в която работят.
Необходимо е националните органи да изграждат доверие и да осигурят
чувство на безопасност, сигурност и защита, насърчавайки експлоатираните
работници да докладват за своя опит, а инспекторатите по труда и полицията
следва да установят по-тясно сътрудничество като гаранция за
идентифициране на случаите на тежка експлоатация на труда, когато
възникват такива.
Частните фирми и националните органи се призовават да гарантират, че няма
да подкрепят експлоатацията на труда, като възлагат поръчки на
изпълнители или подизпълнители, замесени в експлоатация на работници.
Потребителите трябва да бъдат информирани за рисковете, че някои от
предлаганите продукти и услуги са създадени при тежка трудова
експлоатация, чрез система за сертифициране или отличителни марки на
продуктите на предприятия, които зачитат правата на работниците.

Пълният текст на доклада може да бъде намерен в пакета за пресата:
Тежка експлоатация на труда
Публикации на FRA по сходни теми могат да бъдат намерени на следните препратки:
Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims (report)
Fundamental rights at Europe’s southern sea borders (report)
Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights
challenges for the European Union and its Member States (report)
Criminalisation of migrants in an irregular situation (paper)
Legal entry channels to the EU (paper)
За допълнителна информация се обърнете към: media@fra.europa.eu
Тел.: +43 1 580 30 642
Бележки за редакторите:
• Проучване на място за настоящия доклад беше извършено в 21 държави от
ЕС, а проучването на правната и институционална рамка на тежката
експлоатация на труда беше проведено във всички 28 държави членки.
• FRA интервюира общо 616 експерти от професионални групи, работещи в
областта на експлоатацията на труда, сред които инспекторати по труда,
полиция, съдии, представители на работниците и работодателите, експерти
по националната политика и служители на агенции за наемане на персонал.
• За настоящия доклад не бяха интервюирани жертви. В близкото бъдеще
обаче FRA ще започне работа по проект за последващи действия, в рамките
на който ще бъдат интервюирани работници, изпитали или изложени на риск
от експлоатация на труда в ЕС.
• Задачата на FRA е да предоставя основани на факти съвети на органите и
лицата, вземащи решения на национално и европейско равнище, като по този
начин допринася за по-информирана и по-целенасочена политика относно
основните права.
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