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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 

жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно предложената 

конвенция на Международната организация на труда (МОТ), допълнена от 

препоръка относно домашните помощници, 

– като взе предвид Конвенция № 189 на МОТ и Препоръка № 201 относно достоен 

труд за домашните помощници, приета на 16 юни 2011 г. от Международната 

конференция по труда на МОТ, 

– като взе предвид Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 

1961 г., 

А. като има предвид, че въпреки добавената стойност, която носи на обществото и на 

икономиката, и потенциала, който притежава, домакинският труд си остава 

подценяван в парично отношение и често е неофициален, необявен и възприеман 

като нещо различно от редовната заетост; 

Б. като има предвид, че Конвенция № 189 на МОТ и Препоръка № 201 относно 

достоен труд за домашните помощници представляват исторически сбор от 

международни стандарти, целящи подобряване на условията на труд на десетки 

милиони домашни помощници по цял свят; като има предвид, че повечето 

домашни помощници са жени и че новите стандарти, установени в Конвенция 

№ 189 на МОТ, са важна стъпка към повишаване на равенството между половете 

на пазара на труда и към гарантиране на равните права на жените и защитата им в 

съответствие със закона; като има предвид обаче, че Конвенция № 189 на МОТ 

досега е ратифицирана от 22 държави, от които само 6 са държави членки; 

В. като има предвид, че трудът на домашните помощници и лицата, полагащи 

грижи, които понастоящем работят в ЕС, е регулиран слабо и неравномерно в 

държавите членки и въпреки че е развиващ се сектор поради демографските 

промени в Европа, твърде малко се знае за реалния му размер в икономиката и 

липсват надеждни статистически данни за него; 

Г. като има предвид, че условията, при които се наемат домашни помощници или 

лица, полагащи грижи, се различават съществено в отделните държави членки и 

включват от слабо платени, недекларирани работници мигранти без документи и 

без договор до домашен труд и полагане на грижи като обществени или частни 

социални услуги, предоставяни от дружества, агенции, асоциации и кооперации, 

или като пряка заетост, осигурявана от частни субекти; 

Д. като има предвид, че през 2010 г. в сектора на домакинския труд са били заети 

повече от 52 милиона души в света, според данни на МОТ, към които се добавят и 

7,4 милиона домашни помощници на възраст под 15 години; като има предвид, че 

според МОТ делът на жените възлиза на 83 % от домашните помощници в 
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световен мащаб през 2010 г. и че те до голяма степен са извършвали недеклариран 

труд; като има предвид, че в ЕС според МОТ има приблизително 2,5 милиона 

домашни помощници като има предвид, че 88 % от домашните помощници са 

жени; като има предвид, че в този сектор се характеризира със силно 

преобладаване на жените; като има предвид, че домашните помощници и лицата, 

полагащи грижи, допринасят значително за постигане на целите на стратегията 

„Европа 2020“ относно равенството между половете, като ефективно осигуряват 

инфраструктура за постигане на баланс между работата и личния живот за много 

семейства в ЕС; като има предвид, че поради високата степен на недекларирания 

домакински труд е много вероятно тази цифра да е по-ниска от действителната; 

припомня, че в Европа недекларираната икономика достига над 15 % от 

европейския БВП, което представлява загуба на повече от 2 000 милиарда евро; 

Е. като има предвид, че жените, които са домашни помощници или лица, полагащи 

грижи, са нарастваща категория работници, представляваща приблизително около 

1 % от общата заетост; 

Ж. като има предвид, че домашните помощници в значителна степен са изправени 

пред дискриминация по отношение на прилагащото се към тях ниво на права и 

защита в сравнение с общите стандарти на държавата, по-специално когато 

домакинският труд се регулира посредством специално законодателство и/или 

колективно договаряне, вместо просто да е обхванат от общото трудово право; 

като има предвид, че най-значителните форми на дискриминация се отнасят до 

ограничения режим на социална сигурност за домашните помощници (по-

конкретно обезщетения за безработица, изплащане на болнични и обезщетения 

при злополука, както и отпуск по майчинство, родителски отпуск и други отпуски 

за полагане на грижи) и честото им изключване от закрила от уволнение; 

З. като има предвид, че домакинският труд и полагането на грижи се характеризират 

основно със следните особености: нестабилност на труда, географска мобилност, 

специално за случая работно време, сезонност, текучество, несигурност на 

работното място, временен характер, труд, който е в по-голямата част 

недеклариран; 

И. като има предвид силното присъствие в този сектор на недекларирани работници, 

малолетни и непълнолетни, лица работници мигранти, работници, наети без 

договор или без социално осигуряване, временни работници или работници, 

чиито права и квалификация не се признават; 

Й. като има предвид, че съгласно Конвенция № 189 на МОТ „домашен помощник“ е 

всяко лице, ангажирано в домакинската работа в рамките на трудово 

правоотношение, независимо дали полага този труд за едно или няколко 

домакинства, докато лице, което полага домакински труд само понякога или 

епизодично и не на професионална основа, не се счита за домашен помощник; 

К. като има предвид, че „полагане на грижи“ означава работа, която се осъществява 

в публични или частни институции или в частно(и) домакинство(а), за 

предоставяне на лични грижи за възрастни, болни или за хора с увреждания, и 

като има предвид, че работата по полагане на грижи може да се извършва от 

професионални гледачи, които може да бъдат наети от публични или частни 
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субекти или от семейства, или пък да бъдат самостоятелно заети лица, а може 

също така да се извършва от лица, занимаващи се непрофесионално с полагане на 

грижи, които обикновено са членове на семейството; 

Л. като има предвид, че в сектора на домакинския труд, и по-специално в полагането 

на грижи в ЕС, са заети и мъже, за които е необходима същата защита и подкрепа, 

като се избягва всякакъв вид дискриминация, основана на пола, и като се 

гарантират равни възможности на пазара на труда съгласно членове 19 и 153 от 

ДФЕС; 

М. като има предвид, че не трябва да се пренебрегва положението на мъжете, които 

са домашни помощници или лица, полагащи грижи, и че възможно най-скоро 

следва да бъде изготвен доклад за специфичните проблеми и предизвикателства, с 

които се сблъскват те; 

Н. като има предвид, че върху търсенето на домашни помощници оказват влияние 

две основни демографски тенденции, главно застаряването на населението в 

Европа и повишеното участие на жените на пазара на труда; 

О. като има предвид икономическата и социалната роля, която изпълняват мъжете и 

жените – домашни помощници или лица, полагащи грижи, тъй като дават 

възможност на хората, които използват техните услуги, по-добре да съчетават 

професионалния и личния живот, а също така дават възможност на много хора да 

бъдат на разположение на пазара на труда; 

П. като има предвид, че нарастващият брой възрастни хора, намаляващият брой лица 

в трудоспособна възраст и ограниченията на публичния бюджет оказват силно 

въздействие върху социалните услуги, и като има предвид, че това ще окаже 

влияние и на хората, които трябва да съвместяват трудовите си задължения с 

полагането на грижи, често при изпълнени с предизвикателства обстоятелства; 

Р. като има предвид, че действителната промяна в живота на домашните помощници 

изисква да се улесни социалната промяна и промяната в нагласите, което е сложен 

и дълъг процес; 

С. като има предвид, че зависимите лица също така живеят в области, засегнати от 

липсата на публични ресурси, от изолацията или от други обстоятелства, което 

затруднява достъпа им до професионални гледачи или до частни или обществени 

специализирани заведения, и като има предвид, че за тези зависими лица може да 

се грижат единствено непрофесионални гледачи, които често, макар и не винаги, 

са членове на семейството; 

Т. като има предвид, че професионализирането означава на работниците в даден 

сектор да се предоставят определени трудови права и права на социална закрила, 

равностойни на тези, с които се ползват заетите по трудови договори, 

регламентирани от законодателството, включително достойно заплащане, 

регламентирано работно време, платен отпуск, здравословни и безопасни условия 

на труд, пенсионно осигуряване, отпуск по майчинство/бащинство и отпуск 

поради болест, обезщетение в случай на инвалидност, правила, уреждащи 

уволненията или прекратяването на договора, обезщетение в случай на насилие и 
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достъп до обучение; като има предвид, че секторът на домакинския труд и 

полагането на грижи може да се превърне в професионален чрез комбиниране на 

публично финансиране (данъчни облекчения), социално финансиране (семейни 

надбавки, подпомагане на предприятията, взаимоспомагателни и 

здравноосигурителни дружества, работнически съвети и др.) и частно 

финансиране (заплащане на услугите от физически лица); 

У. като има предвид, че домашните помощници и лицата, полагащи грижи, често са 

изправени пред трудности при интегриране на нормалния пазар на труда поради 

административни пречки и езикови бариери, пред дългогодишната традиция за 

недеклариран труд в областта на домакинските дейности в някои държави и пред 

трудности при съчетаване на личен и професионален живот, наред с другите 

пречки; 

Ф. като има предвид, че недекларираният труд и експлоатацията са широко 

разпространени и в двата сектора; 

Х. като има предвид, че трябва да се обърне внимание на детския труд, тормоза и 

сериозните нарушения на трудовите права в сектора на домакинския труд, по-

специално в домакинствата на дипломати от трети държави, установени в 

държавите членки, където домашните помощници в повечето случаи пребивават в 

ЕС с разрешение за работа, различно от това на домашните помощници мигранти, 

и където домакинствата се ползват от извънтериториалния принцип; 

Ц. като има предвид, че полагането на грижи е както официално, така и 

неофициално, и политиката трябва да разреши въпроса за този двоен подход; 

Ч. като има предвид, че жените работници, които са мигранти без документи, са 

подложени на тревожна степен на дискриминация и не подават жалби за ситуации 

на злоупотреба, незаконно уволнение, неизплатена заплата, насилие, 

дискриминация, малтретиране, принудителен труд, условия, свързани с 

принудително подчинение или ограничаване на свободата, поради непознаване на 

правата си, езикови бариери или страх да не бъдат задържани, депортирани или да 

изгубят работата си; 

Ш. като има предвид, че настоящата Директива относно безопасността и здравето на 

работното място (Директива 89/391/ЕИО) обхваща официално наетите домашни 

помощници и лицата, полагащи грижи, с изключение на помощниците, пряко 

наети от частни домакинства; 

Щ. като има предвид, че домакинският труд и полагането на грижи са сектор, който 

създава работни места; като има предвид, че тези работни места трябва да са 

висококачествени, тъй като благодарение на труда, полаган от работещите в този 

сектор, много хора могат да бъдат икономически и социално активни извън дома 

си; 

AA. като има предвид, че отношенията, които се създават между работодател и жена 

работник в домашната среда, са от специфично естество поради факта, че жената 

работник често работи и понякога живее в дома на работодателя; като има 

предвид, че трябва да се зачита правото на защита от тормоз и да се обръща 
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внимание на по-високия риск от злоупотреба; 

АБ. отбелязва икономическото значение на сектора, който предоставя възможности за 

работа за голяма част от работната сила, по-конкретно за нискоквалифицираните 

лица; 

АВ. като има предвид, че според оценките работните места и услугите, предоставяни 

за семейства, представляват 4,9 % от работните места в Европа, достигайки общо 

10,7 милиона, което показва икономическото значение на този вид услуга; 

АГ. като има предвид социалните предизвикателства, като например застаряването на 

населението или социалното изключване, както и необходимостта от улесняване 

на съвместяването на семейния и професионалния живот; 

АД. като има предвид, че със своята професионална дейност домашните помощници и 

лицата, полагащи грижа, съществено облекчават живота на възрастните хора, 

родителите, включително самотните родители, и децата и че следователно 

заслужават високо обществено признание; като има предвид също така, че 

огромният ангажимент при полагането на грижи от страна на доброволци и 

членове на семейството трябва да бъде ценен изключително високо; 

АЕ. като има предвид, че всички домакинства в Европа, но особено семействата с деца 

и големите семейства, имат полза от професионалните доставчици на услуги за 

домакинството, които ги облекчават; 

АЖ. като има предвид, че домакинските услуги, заетостта в семейна среда и грижите в 

домашни условия имат потенциал да подобрят икономическото и социалното 

сближаване в ЕС; 

АЗ. като има предвид увеличаването на дела на мигрантите сред жените – домашни 

помощници през последните години; 

АИ. като има предвид, че спазването и прилагането на съществуващото национално 

законодателство за защита на трудовите права на жените – домашни помощници 

и лица, полагащи грижи, продължава да е нерешен въпрос за някои държави 

членки; 

АЙ. като има предвид факта, че подходящото регулиране на този сектор би 

допринесло за борбата с недекларирания труд; 

АК. като има предвид, че когато домакинският труд и полагането на грижи са 

регулирани и декларирани, това подобрява качеството на живот на лицата, които 

извършват тези дейности, предоставя им социални услуги и защита от насилие и 

дискриминация, намалява риска от бедност, маргинализация, стигматизиране и 

дискредитиране на лицата, упражняващи този труд, като същевременно гарантира 

в по-голяма степен качеството на услугата за работодателя и допринася за 

увеличаване на приходите за фондовете за социална сигурност на държавите 

членки; 

АЛ. като има предвид, че подходящата защита на лицата с увреждания, възрастните 
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хора, болните, лицата в зависимо положение или децата е основен принцип на 

Съюза и че домакинският труд и полагането на грижи са сектор от изключително 

значение за гарантиране на тяхната защита; 

АМ. като има предвид, че икономическите ограничения, въведени поради кризата, 

намалиха публичните инвестиции в сектора, насочен към полагането на грижи, 

което принуждава много хора, предимно жени, да намалят работното си време 

или да се върнат в домовете си, за да се заемат с полагането на грижи за лица в 

зависимо положение, възрастни хора, болни или деца; 

АН. като има предвид, че особеностите на работното място, на което тези хора вършат 

своята дейност, не освобождават работодателя от задължението да осигурява 

здравословни и безопасни условия на труд и превенция на риска, както и да 

зачита личния живот на тези, които нощуват в дома; 

1. насърчава всички държави членки спешно да ратифицират Конвенция № 189 на 

МОТ и да гарантират, че тя се прилага строго, така че да се подобрят условията на 

труд и да се осигури съответствие с членовете на посочената конвенция на МОТ и 

Препоръка № 201 на МОТ от 2011 г. относно достоен труд на домашните 

помощници; припомня, че съгласно Конституцията на МОТ правителствата са 

задължени да представят Конвенцията и Препоръката на националните си 

законодатели с цел насърчаването на мерки за прилагането на тези инструменти, 

както и че, що се отнася до Конвенцията, процедурата по представянето ѝ също 

така има за цел да се насърчи нейното ратифициране; 

2. счита, че ратифицирането от всички държави членки, ще бъде важна крачка 

напред към насърчаването и защитата на правата на човека, както и силен 

политически сигнал срещу всички форми на злоупотреба, тормоз и насилие, 

извършени срещу всички работници, и по-специално срещу жените – домашни 

помощници; 

3. призовава Комисията и държавите членки, когато преразглеждат и предлагат 

съответните правни актове или национално законодателство, да гарантират, че 

интересите на домашните помощници и лицата, полагащи грижи, се вземат 

предвид, като в същото време се зачитат националните компетентности; 

4. призовава Комисията да продължи да работи в посока директива за отпуск на 

лицата, полагащи грижи, както беше поискано от Парламента, и приветства 

ангажимента на Комисията за инициативата за „нов старт за работещите родители 

и полагащите грижи лица“; 

5. призовава държавите членки да създадат специална правна рамка, за да се 

определят правата и отговорностите на засегнатите лица, като се позволи 

законната и организирана работа на домашните помощници и лицата, полагащи 

грижи, за да се осигури правна сигурност както за помощниците в този сектор, 

така и за потенциалните им работодатели; също така настоятелно призовава да се 

вземат под внимание специфичните подробности на трудовия договор, както и 

факта, че много работодатели са физически лица и не са запознати с 

юридическите формалности; 
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6. призовава Комисията и държавите членки да насърчат създаването на 

работнически кооперации в секторите на грижите и домашните услуги, като се 

обръща специално внимание на селските райони, предвид положителния ефект, 

който това ще окаже за създаването на качествени и устойчиви работни места, 

особено за онези работници, които срещат затруднения при интегрирането на 

пазара на труда; 

7. призовава държавите членки, в съответствие с член 17 на Конвенция № 189 на 

МОТ, да създадат ефективни и достъпни механизми за подаване на жалби и 

средства за гарантиране на спазването на националните законови и подзаконови 

актове за защитата на домашните помощници; призовава също така държавите 

членки да разработят и приложат мерки относно инспекциите на труда, 

прилагането и санкциите, като надлежно да отчитат специфичните 

характеристики на домакинския труд, в съответствие с националните законови и 

подзаконови актове; отправя искане, доколкото това е съвместимо с националните 

законови и подзаконови актове, тези мерки да определят условията, при които 

може да се предоставя достъп до домашните помещения, при надлежно зачитане 

на неприкосновеността на личния живот; призовава държавите членки, в 

съответствие с националните разпоредби, да предвидят механизми за ефективно 

справяне с нарушенията, като например вътрешни проверки в случаите, когато са 

налице основания за подозрение за злоупотреба; 

8. отчита нежеланието на някои държави членки да приемат законодателство 

относно личната сфера на живот, като въпреки това счита, че непредприемането 

на действия ще струва скъпо както на обществото, така и на засегнатите 

работници; подчертава, че прогнозираният ръст на търсенето на лица, полагащи 

грижи, по-конкретно в сферата на домакинския труд, прави такова 

законодателство необходимо, за да се защитят напълно тези помощници; поради 

това призовава държавите членки съвместно със социалните партньори да 

предприемат мерки, за да осигурят адекватна и подходяща система за проверка, в 

съответствие с член 17 на Конвенция № 189 на МОТ, и подходящи санкции за 

нарушаване на законовите и подзаконовите актове относно безопасните и 

здравословни условия на труд; 

9. припомня на държавите членки значението на ефективната борба срещу 

недекларирания труд, с който домашните помощници и лицата, полагащи грижи, 

често се сблъскват; припомня, че недекларираният труд ги лишава от социално 

осигуряване и поставя под въпрос здравословните и безопасни условия на труд; 

приветства Европейската платформа срещу недекларирания труд с оглед на 

предотвратяването и възпирането на недекларирания труд, тъй като 

недекларираната икономика заплашва сигурността на работните места, отразява 

се на качеството на грижите и условията на труд за много недекларирани лица, 

полагащи грижи, излага на риск устойчивостта на системата за социално 

осигуряване и намалява данъчните приходи за държавния бюджет; 

10. призовава държавите членки да инвестират в повече и по-добри начини за 

превенция на, откриване на и борба срещу огромния мащаб на недекларирания 

труд в рамките на домакинския труд и полагането на грижи, особено по 

отношение на случаите на трафик на хора и трудови злоупотреби и случаите, 
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които са свързани с предприятия, предлагащи услуги в областта на домакинския 

труд и предоставянето на грижи, които използват недекларирани и фиктивни 

самостоятелно заети лица, така че да се защитят работниците и да се насърчава 

преминаването от нерегистриран труд към деклариран труд чрез по-добра защита 

и по-добри, по-рационални механизми за контрол и инспекция на труда; 

11. препоръчва на държавите членки декларирането на заетостта на домашните 

помощници и лицата, полагащи грижа, да се подкрепя от стимули, за да могат 

домашните помощници, както и техните потенциални работодатели да избират 

законния начин на заетост; насърчава държавите членки да въведат данъчни 

облекчения за семействата, които използват домашни помощници и лица, 

полагащи грижи, и опростени системи за деклариране с цел възпиране на и борба 

срещу недекларирания труд, както препоръчва Европейският икономически и 

социален комитет в становището си относно развиването на предоставяни на 

семействата услуги с цел повишаване на заетостта и насърчаване на равенството 

между половете на работното място (SOC/508); препоръчва на Комисията да 

насърчава обмена на добри практики между държавите членки, като следва 

успешните модели, създали за сектора положително социално въздействие и 

положително въздействие върху заетостта, като например „схемата за купони за 

услуги“, която се прилага в Белгия, или други, като „чека заетост за универсална 

услуга“ (CESU) във Франция; приветства всеобхватното социално въздействие на 

това професионализиране, особено в селските райони; 

12. призовава Комисията и държавите членки да гарантират и прилагат подходящо 

равнище на безопасни и здравословни на труд, например защитата на 

майчинството, както и да предприемат мерки за предотвратяване на трудови 

злополуки, травми и рискове от професионални травми и заболявания; подчертава 

необходимостта от подобряване на стандартите посредством обучение, 

ориентирано към практиката, и курсове за професионална квалификация за 

лицата, които вече работят в сектора; счита, че това обучение следва да обхваща 

управлението на риска във връзка със задачите за сменяне на позата или 

придвижване на болния и биологичните и химическите рискове, както и 

използването на помощни технологии; 

13. призовава Комисията да извърши оценка на изключението в Директива 

89/391/EИО за безопасността и здравето на работниците на работното място; 

14. призовава Комисията и държавите членки да събират, анализират и публикуват 

достоверни статистически данни, разбити по възраст, пол и гражданство, така че 

да се даде възможност за информирани обсъждания при търсенето на най-добрите 

решения относно начина, по който секторът на домакинския труд да се превърне в 

професионален, и отправя искане на EUROFOUND и OSHA да се възложи да 

определят методите за предоставяне на защита, подаване на жалби и повишаване 

на осведомеността; 

15. призовава Комисията да включи обсъждания относно положението на секторите 

на домашните помощници и лицата, полагащи грижи, в дневния ред на Комитета 

по заетостта (EMCO); 

16.  призовава държавите членки да въведат и подобрят информационните канали за 
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правата на домашните помощници и лицата, полагащи грижи, както и да 

гарантират най-висок достъп до информация за всички работници; препоръчва за 

тази цел да се създадат информационни пунктове, като се следват най-добрите 

практики на държавите членки, на регионално и на местно равнище, горещи 

телефонни линии и уебсайтове за предоставяне на помощ и информация, също и 

под формата на кампании относно правата на домашните помощници и лицата, 

полагащи грижи, във всяка държава членка на официалния ѝ език и на други 

подходящи езици; подчертава, че организациите на гражданското общество, като 

например организациите, работещи от името на жените и мигрантите, следва 

също да бъдат в състояние да предоставят тази информация; отбелязва, че тези 

инструменти следва да бъдат разработени по начин, който позволява на 

евентуалните работодатели, включително семейства и агенции, да се предоставят 

най-добрите практики, полезни съвети и указания и че следва да се предлагат 

образци на трудови договори с цел да се гарантира, че работодателите изпълняват 

своите отговорности; 

17. припомня на държавите членки, че съгласно Виенската конвенция за 

дипломатическите отношения от 1961 г. дипломатическите мисии са задължени 

да спазват законите и подзаконовите актове на приемащата ги държава, 

включително трудовото право, и насърчава държавите членки да я прилагат 

ефективно с цел избягване на безнаказаността на домакинствата на дипломати 

при случаи на злоупотреба с домашните помощници; отправя искане към 

държавите членки да разгледат въпроса за начините да бъдат защитени по-добре 

лицата, които работят във и за дипломатическите корпуси, и да се даде на 

домашните помощници правото да сменят работата си; 

18. препоръчва изготвянето на съгласуван типов договор за домакинския труд и 

полагането на грижи във всяка държава членка като резултат от процеса на 

социален диалог между социалните партньори, работодателите и жените 

работници; 

19. подчертава необходимостта да се информират работодателите за техните 

задължения чрез предоставяне на информация относно добрите практики, 

свързани с набирането на персонал, правните задължения, санкциите за 

нарушения, а така също и относно услугите за предоставяне на информация и 

помощ, които са на разположение на страните, като се акцентира върху 

необходимостта работодателите да признават тази група като работници със 

съответните права; 

20. препоръчва държавите членки да проведат кампании за подобряване на 

видимостта и информираността и повишаване на осведомеността на публичните и 

частните организации, на семействата и на общественото мнение като цяло, с цел 

да се утвърди достойнството на професията и да се признае значението на труда и 

на приноса на жените – домашни помощници и лица, полагащи грижи, за 

устойчивото функциониране на нашето общество; 

21. призовава за добро представителство на социалните партньори на европейско и 

национално равнище, и по-конкретно в синдикалните организации, за да се 

увеличи секторното колективно договаряне с цел постигане на ефективен 
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напредък и прилагане на достойни условия на труд в тези сектори; призовава 

също така за добро представителство на професионалните организации, 

организациите, които работят със и от името на домашните помощници и лицата, 

полагащи грижи, и други имащи отношение по въпроса организации на 

гражданското общество, както и да се гарантира, че те са напълно запознати с 

предизвикателствата на защитата на трудовите права на жените, наети като 

домашни работници или лица, полагащи грижи; 

22. изразява съжаление, че жените – домашни помощници и лица, полагащи грижи, 

продължават да са недостатъчно добре представени в синдикалните организации 

на различните държави членки, и подчертава необходимостта да се насърчава 

участието на тези жени работници в професионалните съюзи; 

23. призовава националните органи, отговарящи за публичните помощи, да 

подкрепят създаването на кооперации, самоуправляващи се организации и 

платформи за домашните работници и лицата, полагащи грижи, тъй като тези 

организации допринасят за организираната защита на техните права; 

24. призовава за твърд подход спрямо предприятията във всеки сектор, чийто 

стопански модел се основава на експлоатацията на незаконни работници с цел да 

се намалят във възможно най-голяма степен на оперативните разходи, да се 

постигне максимална печалба и да се принудят законно действащи предприятия 

да напуснат сектора; 

25. призовава определящите политиките лица да признаят домакинските услуги, 

заетостта в семейна среда и грижите в домашни условия като ценен икономически 

сектор, който се нуждае от по-добро регулиране в рамките на държавите членки с 

оглед на създаването на благоприятна среда за домашните помощници и 

предоставяне на семействата на възможността да поемат ролята си на 

работодатели; 

26. препоръчва целенасочено обучение за обществените служители, които участват 

пряко в действията във връзка с този въпрос (полицейски служители и социални 

работници), така че да могат да помагат по-ефективно на жертвите на този вид 

дискриминация; 

27. подчертава значението на насърчаването на професионалното признаване на 

уменията и квалификациите на домашните помощници и лицата, полагащи грижи, 

в този сектор, за да им се предоставят повече перспективи за професионално 

развитие, както и специфично обучение на лицата, които работят с възрастни хора 

и деца, с оглед на насърчаването на създаването на качествени работни места, 

водещи до качествени работни места и по-добри условия на труд, включително 

предоставянето на официални договори, достъп до обучение и по-добро 

обществено признание; отчита значението на това да бъде осигурено валидиране 

и сертифициране на придобитите умения, квалификация и опит и да се насърчава 

професионалното развитие; счита, че въвеждането на курсове за обучение и 

преквалификация е основно значение за постигане на тази цел; 

28. подчертава значението на професионалните услуги в помощ на домакинствата, 

особено за облекчаването на големите семейства и семействата с деца; 
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29. приканва Комисията да насърчи държавите членки да създадат възможности за 

професионализация, обучение, непрекъснато развитие на уменията и признаване 

на квалификациите на жените – домашни помощници и лица, полагащи грижи, 

включително, когато е целесъобразно, възможности за тяхното ограмотяване, с 

цел подобряване на възможностите им за личностно, професионално и трудово 

развитие; 

30. изразява загриженост относно недостатъчните инспекции, свързани с контрола, 

наблюдението и надзора на наемането на жени – домашни работници и лица, 

полагащи грижи, извършвани от дружества или агенции за наемане на работа, и 

посочва необходимостта от увеличаване на броя на държавните инспектори и 

инспекции за проверка на спазването на законодателството; 

31. призовава държавите членки да предприемат решителни действия в секторите на 

домакинския труд и полагането на грижи, които носят висока добавена стойност 

за икономиката, признавайки тяхната работа като равноправна на другите форми 

на трудова заетост и гарантирайки на домашните помощници и лицата, полагащи 

грижи, истински права и социална закрила, на които имат право работниците, 

посредством трудовото законодателство или колективни споразумения, по-

специално по отношение на заплатите, работното време, здравето и безопасността 

на работното място, отпуск, отпуск по майчинство, пенсионни права и признаване 

на умения, като същевременно се вземат предвид особеностите на сектора; 

32. повтаря призива на Европейския парламент за структурен секторен диалог в 

областта на грижите1; 

33. насърчава обмена на добри практики между държавите членки, с цел да се 

подкрепи предприемането на действия и постигането на резултати; 

34. припомня необходимостта от официално признаване, в съответствие с 

Европейско споразумение относно настаняването на домашни помощници (au 

pair), и за увеличаване на инспекциите, за да не се превърнат те в неформални и 

евтини заместители на домашните помощници и лицата, полагащи грижи; 

35. предлага Комисията да проучи необходимостта и полезността на законодателен 

акт, който да инкорпорира правата, установени в Конвенция № 189 на МОТ, и да 

обхваща лицата, полагащи грижи, и лицата, предоставящи платени услуги за 

полагане на грижи временно, при конкретен случай или епизодично, като се 

обърне специално внимание на групите в особено неравностойно положение; 

36. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че домашните 

помощници и лицата, полагащи грижа, в Европа се ценят като човешки същества 

и че те могат да съчетават професионалния и семейния живот, включително, че 

трудът им се обхваща от Директивата за свободното време (2003/88/ЕО), за да 

разполагат работниците с достатъчно дълги периоди за почивка и да не бъдат 

принуждавани да полагат извънреден труд; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-

0328+0+DOC+XML+V0//BG 
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37. повтаря настойчивия призив на Европейския парламент за адекватна и подходяща 

помощ за лицата, които полагат грижи неофициално; 

38. подчертава необходимостта от адаптиране на европейските миграционни 

политики към потребностите на пазара на труда, свързани с домашните 

помощници, с цел защита на жените мигранти от нередностите, на които често са 

жертви; 

39. припомня на Съвета на Европа неговото задължение да проверява прилагането на 

Европейската конвенция за правния статут на работниците мигранти, както и 

Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти 

и членовете на техните семейства, приета с Резолюция 45/158 на Общото 

събрание на ООН от 18 декември 1990 г.; 

40. подчертава, че е важно да се гарантира високо ниво на защита на домашните 

помощници и лицата, полагащи грижи, но също така и да не се утежняват и 

усложняват процедурите за наемане на тези работници, тъй като това би могло да 

обезкуражи някои работодатели да използват техните услуги; в този смисъл, 

насърчава държавите членки да създадат официални системи за наемане на 

домакински персонал, подобни на системата за ваучери за услуги, която предлага 

на частните домакинства бърз и лесен начин да плащат на тези работници и да 

гарантират тяхното социално осигуряване; 

41. изисква от институциите на ЕС да внесат изменения във всички директиви на ЕС, 

които са в противоречие с Конвенция № 189 на МОТ; 

42. призовава държавите членки да гарантират, че визите на домашните помощници и 

лицата, полагащи грижи, позволяват на работниците да сменят работодателя си, 

ако са били обект на малтретиране, нарушаване на правата на човека, работили са 

в неотговаряща на стандартите работна среда или при други условия, за които се 

счита, че са под националните стандарти съгласно установеното в националното 

или европейското трудово право; 

43. призовава държавите членки, в които е определена минимална работна заплата за 

страната, да гарантират, че това е минималното заплащане, което получават 

всички домашни помощници и лица, полагащи грижи; 

44. призовава държавите членки да гарантират, че домашните помощници и лицата, 

полагащи грижи, получават пенсионно осигуряване в съответствие с 

националното законодателство; 
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