
10 КЛЮЧОВИ ТОЧКИ НА ЗА

на Директивата за работата чрез агенции за временна 
заетост трябва да бъде внимателно следено и допълнени 
с механизми за “черен” и “бял” списък, както и ясни и 
ефективни санкции в случаи на злоупотреба.

9  На работодателите трябва да може да 
се търси отговорност за работниците на 
техни подизпълнители.

Фирмите, които използват подизпълнители, трябва да 
гарантират достойни условия на труд за всички работници 
в своите вериги на доставка. Не може да бъде извинение, че 
несправедливо третираните работници не са техни преки 
служители. Те трябва да настояват за достойни стандарти, 
с ефективни санкции за подизпълнители, които не успяват 
да ги изпълнят.

10  Работниците с несигурна заетост 
трябва да бъдат организирани и да им 
се даде трибуна.

Задължение на синдикатите е да се борят с ерозията на 
солидарността, причинена от несигурните условия за 
заетост, да организират работниците с несигурна заетост, 
да ги представлява и да включат техните интереси в 
колективните трудови договори. На работниците с 
несигурна заетост трябва да бъде разрешено и да бъдат 
насърчавани да се изкажат, да се подкрепят взаимно и да се 
борят с несигурността като профсъюзни членове.
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6  Работниците с несигурна заетост се 
нуждаят от ясни и прости условия за 
намиране на постоянна работа.

Имаме нужда от механизми за преход на работниците с 
несигурна заетост към постоянни длъжности и премахване 
на бариерите, които водят до социално изключване на 
“несигурни” работници от “първокласната работна 
сила”. Това разделение непропорционално засяга уязвими 
категории работници като младежи, жени, мигранти, 
командировани и сезонни работници.

7  Европа се нуждае от силни и добре 
финансирани публични служби за 
заетост, фокусирани върху борбата с 
несигурните работни места.

Обществените служби по заетостта трябва да бъдат 
запазени и засилени, за да се гарантира, че те са в 
състояние да следят движението на работната сила в 
рамките на Европа и да осигурят спазването на трудовото 
и осигурителното законодателство срещу несправедливи 
и незаконни практики. Частните агенции за заетост не са 
подходящи за тези роли.

8  Необходимо е ефективно регулиране 
за агенциите за временна заетост и 
други доставчици на работна ръка - и то 
трябва да бъде приложено на практика.

Агенциите за временна заетост трябва да бъдат принудени 
да спазват достойни минимални стандарти. Изпълнението 
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4  Трудовите взаимоотношения трябва 
да се опростят и хармонизират, за да 
се създаде яснота и да се избегнат 
злоупотребите.

Несигурната заетост се подхранва от фрагментирания 
и сложен “миш-маш” от правила за заетост, които 
съществуват в ЕС. Прекомерната сложност пречи на 
защитата от изключване и дискриминация, създава липса 
на прозрачност, административни разходи и банкови 
такси и позволява нелоялните работодатели да избегнат 
социалното законодателство. Нуждаем се от ясни, прости 
и справедливи правила на ниво ЕС, в съответствие със 
стандартите на МОТ, Социалната харта на ЕС и Дневния 
ред за достоен труд.

5  Всички работници трябва да бъдат 
обхванати чрез колективно договаряне: 
то е най-ефективният начин да не се 
допусне хората да страдат с мизерна 
работна заплата.

Работниците трябва да бъдат обхванати от колективни 
трудови договори, а работодателите имат основно 
задължение конструктивно да участват в преговорите със 
синдикатите. Правителствата трябва да подкрепят този 
процес с мерки, включително изграждане на капацитет 
на социалните партньори и социалния диалог, и трябва да 
насърчат всеобщото покритие на колективните трудови 
договори с цел да се осигури равнопоставено отнасяне и 
социално приобщаване.

1  Работата е една и съща, позицията също 
- значи трябва да носи същите права и 
заплата.

За равностойна работа трябва да се осигурява 
равностойното заплащане и условия на труд, независимо от 
трудовия договор, произхода, гражданството или пола на 
работниците.

2  Значение има къде работите, а не 
откъде сте.

“Принципът за приемната страна” трябва да се прилага 
навсякъде в ЕС. Всеки работник трябва да има възможност 
да се ползва от правата и социалните условия в страната, 
където работи. “Износът” на ниски заплати и лоши условия 
на труд заедно със самите работници - това е икономически 
и социално вредно за отделния човек, за семействата, 
за фирмите и за общностите. Това явление подкопава 
социалния диалог и води до нелоялна конкуренция и 
социален дъмпинг.

3  Всички работници в Европа заслужават 
защита чрез достойна минимална 
заплата, определена в колективни 
договори или в законодателството.

Всички европейски държави трябва да имат минимална 
заплата, която е в сила за всички. Размерът й може да бъде 
договорен от социалните партньори или да се определя в 
законодателството, като той трябва да се спазва, защитава 
и прилага. 


