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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на 
условията на труд в Европа
(2013/2112(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, по-специално неговия преамбюл и 
членове 3 и 6 от него,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално 
членове 6, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 и 168 от него,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално 
членове 1, 3, 27, 31, 32 и 33 от нея,

– като взе предвид Европейската социална харта от 3 май 1996 г., по-специално Част I 
и Част ІІ, член 3 от нея,

– като взе предвид основните стандарти за труда на Международната организация на 
труда (МОТ), както и конвенциите и препоръките на последната относно 
администрацията и инспектирането на труда (Конвенции № 81 и № 129), които 
представляват международен репер за гарантиране прилагането на законовите 
разпоредби по отношение на условията на труд и защита на работниците,

– като взе предвид Конвенция № 143 и допълнителните разпоредби на МОТ относно 
работниците-мигранти (1975 г.), които предвиждат предприемането на всички 
необходими и подходящи мерки за премахване на незаконното движение на 
мигранти с цел намиране на работа и на незаконното наемане на мигранти, като взе 
предвид също така разпоредбите за прилагане на административни, граждански и 
наказателни санкции по отношение на незаконната заетост на работниците-
мигранти,

– като взе предвид програмата за достоен труд на МОТ,

– като взе предвид конвенциите и препоръките на МОТ в областта на 
здравеопазването и безопасността на работното място,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на 
общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд1,

– като взе предвид Директива (ЕИО) № 89/391 на Съвета от 12 юни 1989 година за 
въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на 
работниците на работното място (рамкова директива)2, както и своите 
индивидуални директиви,

                                               
1 ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70.
2 ОВ L 183, 29.06.89, стр. 1.
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– като взе предвид Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 
ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време1,

– като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на държавите членки, 
приета на заседанието на Съвета от 22 април 1999 г., относно кодекс за поведение за 
по-ефикасно сътрудничество между органите на държавите членки в борбата срещу 
транснационалните злоупотреби със социално-осигурителни помощи и вноски и 
срещу недекларирания труд, както и в областта на временното транснационално 
наемане на работници2,

– като взе предвид Директива 1999/85/ЕО на Съвета от 22 октомври 1999 г. за 
изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на възможността за въвеждане с 
експериментална цел на намалена ставка на ДДС за някои високо трудоемки 
услуги3,

– като взе предвид Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 
предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели 
на незаконно пребиваващи граждани на трета държава4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 октомври 2007 г., озаглавено 
„Засилване на борбата срещу недекларирания труд“ (COM(2007)0628),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 октомври 2007 г. относно 
резултата от общественото допитване относно Зелената книга на Комисията 
„Модернизиране на трудовото законодателство за посрещане на 
предизвикателствата на ХХІ век“ (COM(2007)0627),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 
„ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020), и нейната основна цел, която е увеличаването на равнищата на 
трудова заетост до 75% до края на десетилетието в Европейския съюз,

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно междинния 
преглед на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за 
периода 2007—2012 г.5,

– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно засилване на 
борбата с недекларирания труд6,

– като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. за насърчаване осигуряването 
на достойни условия на труд за всички7,

                                               
1 ОВ L 299, 18.11.03, стр. 9.
2 OВ C 125, 06.05.99, стр. 1.
3 ОВ L 277, 28.10.99, стр. 34.
4 ОВ L 168, 30.06.09, стр. 24.
5 OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 102.
6 OВ C 9 E, 15.1.2010 г., стр. 1.
7 OВ C 102 E, 24.04.08, стр. 321.
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– като взе предвид своята резолюция от 11 юли 2007 г. относно осъвременяване на 
трудовото законодателство с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век1,

– като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2006 г. относно прилагането на 
Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници2, 

– като взе предвид своята резолюция от 26 март 2009 г. относно корпоративната 
социална отговорност в международните търговски споразумения3,

– като взе предвид интегрираните насоки за растеж и заетост (2008–2010 г.) 
(COM(2007)0803),

– като взе предвид препоръката на Съвета от 22 декември 1995 г. относно 
хармонизирането на инструментите за борба с незаконната имиграция и 
незаконното наемане на работа4,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 27 септември 1996 г. относно борбата с 
незаконното наемане на работа на граждани на трета държава5,

– като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (EUROFOUND) относно борбата срещу недекларирания труд в 
Европейския съюз,

– като взе предвид специалното проучване на Евробарометър относно 
недекларирания труд,

– като взе предвид проучването „ICENUW – изпълнение на сътрудничеството в 
Европейска мрежа срещу недекларирания труд“ (2010 г.),

– като взе предвид проучването „CIBELES: Сближаване на инспекторатите за 
изграждане на система за изпълнение на европейско равнище“,

– като взе предвид проучването относно „Косвени методи за измерване на 
недекларирания труд в ЕС“ (2010 г.),

– като взе предвид проучването относно „Възможност за създаване на европейска 
платформа за сътрудничество между инспекциите по труда и други съответни 
органи за мониторинг и правоприлагане с цел предотвратяване и борба с 
недекларирания труд“ (2010 г., Regioplan), 

– като взе предвид решението на Съда на Европейския съд от 19 декември 2012 г., C 
577/10, Европейската комисия срещу Кралство Белгия,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

                                               
1 OВ C 175 E, 10.07.08, стр. 401.
2 OВ C 313 E, 20.12.06, стр. 452.
3 OВ C 117 E, 06.05.10, стр. 176.
4 OВ C 5, 10.01.96, стр. 1.
5 OВ C 304, 14.10.96, стр. 1.



PE516.942v01-00 6/14 PR\1002055BG.doc

BG

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси 
(A7-0000/2013),

A. като има предвид, че инспекциите на труда играят важна роля за защита на правата 
на работниците и служителите, за предотвратяване недобросъвестните практики от 
страна на работодателите, както и за насърчаване на честен и социален 
икономически растеж, тъй като те спомагат за фактическото предоставяне на 
заплати и социални осигуровки и във връзка с това за увеличаването на приходите 
от данъци и средствата на социалните каси;

Б. като има предвид, че недекларираният труд оказва отрицателно въздействие върху 
икономиките на държавите членки и финансовата устойчивост на европейския 
социален модел, както и че накърнява финансирането и разпределението на 
социалните придобивки и обществените услуги;

В. като има предвид, че незаконно наетите работници страдат от вторични 
отрицателни последици като например липса на достъп до обучение, 
психологически ограничения, свързани със страха от произшествия и залавяне, 
което на свой ред се отразява върху производителността на предприятията и 
икономиката като цяло;

Г. като има предвид, че недекларираният труд е отговорен за нарушения на 
конкуренцията във вътрешния пазар, тъй като той въвежда нелоялна конкуренция 
по отношение на други държави и предприятия;

Д. като има предвид, че степента на недекларирания труд в ЕС-27 е 18,8 %, а в някои 
държави надхвърля 30 % от БВП;

I. Мерки за контрол на национално равнище

Принципи за ефективни инспекции на труда

1. подчертава, че инспекциите на труда са обществено-правна задача, които, 
доколкото не съществуват еквивалентни органи, могат да бъдат извършвани 
единствено от публични и независими служители;

2. изтъква, че всички категории работници, в платена заетост и самостоятелно заети 
лица, независимо от техния статут, техните трудови правоотношения или произход, 
попадат в сферата на компетентност на националните надзорни органи и подлежат 
на една и съща форма на защита;

3. счита, че инспекциите на труда могат да бъдат осъществявани ефективно 
единствено с достатъчно финансови и човешки ресурси за компетентните органи; 
изразява своята загриженост, че контролните органи в държавите членки не 
разполагат с необходимия брой служители; призовава държавите членки да засилят 
своите системи за инспекции на труда;
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4. припомня, че всички държави членки са подписали и ратифицирали Конвенция № 
81 на МОТ относно инспекциите на труда; призовава, следователно, държавите 
членки да зачитат принципите на Конвенцията;

5. призовава държавите членки, в случаи на разкриване с помощта на инспекции на 
труда на злоупотреби, да закрилят засегнатите работници и да им дават възможност 
да отстояват безплатно своите права; обръща внимание на факта, че свързаните с 
това договорености, като например съществуването на право на пряк иск на 
пострадалия или на колективно предявяване на иск, осигуряват ефективна защита 
на засегнатите работници;

6. призовава държавите членки да криминализират неспазването на условията на труд;

7. посочва, че електронното свързване в мрежа на всички участващи социални органи, 
като например в белгийската „Банка на кръстопътя за социална сигурност“ 
(Crossroads Bank for Social Security)1 и свързания това улеснен обмен на данни 
между всички участващи органи, е полезен инструмент за националните инспекции 
на труда изискване за бърз достъп до данни, необходими за контрола;

8. подчертава, че инспекциите на труда спрямо работниците мигранти от ЕС и трети 
държави са свързани с множество проблеми, по-специално във връзка с ролята и 
задачите на националните инспекции на труда; отбелязва, че националните 
електронни системи за задължителна предварителна регистрация на 
чуждестранните работници от работодателите, като например белгийската 
„LIMOSA-System”2, опростяват значително инспекциите на труда;

9. посочва, че социалните партньори и в частност представителите на работниците 
играят важна роля по отношение на спазването на действащата нормативна уредба; 
призовава държавите членки да включват официално социалните партньори в 
инспекциите на труда;

10. посочва, че работниците в условията на временни трудови правоотношения са 
подлагани често на незадоволителни условия на труд в сравнение с редовния 
персонал; отбелязва, че за да бъде постигнат ефективен контрол на временните 
трудови правоотношения, правата на инспекторите да контролират предприятието-
ползвател трябва да бъде разширен и проверките следва да обхващат спазването на 
тарифните и оперативните правила, както и трябва да включва минималната 
работна заплата;

11. припомня, че работниците, които предоставят домашни услуги, често пъти 
упражняват недеклариран труд, но че тази случаи често не са от компетентността на 
националния органи по инспекция на труда; призовава държавите членки да 
направят възможни проверките в  частните домакинства и да позволят ефективното 
налагане на санкции;

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
2 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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12. изразява съжаление във връзка с факта, че случаите на „фиктивни“ самостоятелно 
заети лица са се увеличили значително, особено в строителния сектор; призовава 
държавите членки да разработят подходящи мерки за контрол за борба с явлението 
„фалшиви“ самостоятелно заети лица, например чрез установяване на критерии за 
определяне кой е работник и кой не;

Недеклариран труд

13. призовава националните органи по инспекция на труда да предложат план за 
действие за борба с недекларирания труд, който да обхваща всички форми на 
злоупотреба в контекста на заетост и самостоятелна заетост;

14. счита, че националните програми за професионално обучение на служителите на 
органите за инспекция на труда следва да включват специални отдели по въпросите 
на недекларирания труд, както и по свързани с това въпроси, като например 
миграцията и трафика на хора;

15. отбелязва, че се наблюдава тенденция към повече самостоятелна заетост, възлагане 
на дейности на външни изпълнители и подизпълнители; счита, че системите за обща 
отговорност на предприемачите за цялата верига от подизпълнители са ефективен 
инструмент за по-добро проследяване на възлагането на обществени поръчки, и 
счита за необходимо тяхното въвеждане във всички държави членки;

Защита на работниците – здраве и безопасност на работното място

16. обръща внимание на проблема с прилагането на разпоредбите относно здравето и 
безопасността на работното място по отношение на работниците, упражняващи 
недекларирани дейности; подчертава, че здравословните и безопасни условия на 
труд представляват право, независимо от статута на работника или на 
самостоятелно заетото лице, както и че това право трябва да стане ефективно чрез 
по-добро прилагане на действащото законодателство;

17. изисква въвеждането на по-строги санкции за предприятията, които не изпълняват 
задълженията си по отношение на основните права на работниците, и е на мнение, 
че санкциите трябва да бъдат с толкова осезаем възпиращ ефект, че работодателите 
да не могат да реализират никакви печалби от заобикалянето на съществуващите 
правила за безопасност и здраве;

II. Препоръки за политики на европейско равнище

По-бърз, ефикасен обмен на информация в трансграничен план

18. счита, че доброто сътрудничество между националните органи е от съществено 
значение, за да се сложи край на практиката на социалния дъмпинг и да се 
гарантира лоялна конкуренция на вътрешния пазар; приветства инициативата на 
Комисията за създаване на Европейска платформа за инспектори на труда;

19. призовава Комисията да създаде Европейска агенция за трансгранични случаи на 
злоупотреби по отношение на здравословните и безопасни условия на труд и 



PR\1002055BG.doc 9/14 PE516.942v01-00

BG

недекларирания труд, чиито задачи биха могли да включват, наред с другото, 
идентифицирането на „дружества-пощенски кутии“, контрола на транснационални 
доставчици на услуги, въвеждането на програми за професионално обучение, 
идентифициране на нови техники за заобикаляне на законите и организирането на 
трансгранични проверки;

20. призовава Комисията да въведе невъзможна за подправяне европейска 
социалноосигурителна карта, която да съдържа всички данни за проверка на 
трудовите правоотношения, като например социалното осигуряване и работното 
време, като тези данни да подлежат на строги правила за защита на данните;

21. призовава Комисията да създаде Европейски механизъм за ранно предупреждение 
за нарушения на здравословните и безопасни условия на труд и във връзка с 
недекларирания труд, който механизъм да насърчава бърз обмен между държавите 
членки и да бъде придружен от черния списък, за да се избегнат на ранен етап 
евентуални злоупотреби спрямо работниците; изтъква, че този механизъм за ранно 
предупреждение може да се изгражда на основата на съществуващата европейска 
система за бърз обмен на информация за защита на потребителите (RAPEX);

22. счита, че създаването на европейска база данни, съдържаща данни и факти относно 
незаконното наемане на работа, е важна европейска добавена стойност в борбата 
срещу недекларирания труд;

23. изтъква, че правата на националните контролни органи да извършват контрол в 
чуждестранни дружества понастоящем са много ограничени; изисква удостоверения 
за командироване А1 да бъдат обхванати в електронен, общ за целия ЕС регистър, 
за да е възможно извършването на контрол по отношение на трудовите 
правоотношения на командировани лица в държавите членки;

Нови законодателни инициативи на ниво ЕС

24. подчертава, че съществуващите директиви в областта на социалната политика и 
заетостта не подчертават в достатъчна степен  аспекта на по-доброто прилагане и 
ролята на инспекциите на труда; счита, че е необходимо да се направи задълбочен 
преглед на съществуващите директиви и при необходимост те да бъдат подложени 
на преразглеждане, както и ролята на инспекциите на труда в контекста на новите 
законодателни инициативи в социалната област и в сферата на заетостта да се 
отчита по начин, който да гарантира ефективна защита;

25. отправя критики в контекста на директивата за осигуряване на изпълнението по 
отношение на Директивата относно командироването на работници към 
предложението на Комисията за ограничаване на контролните правомощия на 
националните органи чрез закрити списъци с мерки; счита, че е важно всички 
национални органи по инспекции на труда да  имат право да контролират всичко, 
което те считат за важно;

26. призовава Комисията да предложи директива, която позволява всеобхватен контрол 
на дружествата за намиране на работа, дружествата за намиране на работа подлежат 
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на сертифициране и те трябва да декларират своята посредническа дейност за 
намиране на работа в централен регистър;

27. призовава Комисията, при зачитане на принципа на субсидиарност, да предложи 
директива, която да подкрепя ролята на инспекторите по труда и да определя 
европейски стандарти за инспекциите на труда;

28. посочва, че прилагането на политиката в областта на конкуренцията се осъществява 
на европейско равнище; счита за необходимо по същия образец в Договора за ЕС да 
бъдат включени мерки за борба със социалния дъмпинг, с които Комисията да се 
предоставя правомощие за тяхното прилагане; счита, че тези правомощия следва да 
включват и налагането на санкции на дружествата, подобни на санкциите в правото 
в областта на конкуренцията;

29. счита, че е важно въведените от Комисията разпоредби срещу социалния дъмпинг 
да бъдат включени в правен акт със задължителна сила; счита, че е необходимо 
въвеждането на европейска инспекция по труда, за да се осигури прилагането на 
тези правомощия;

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и националните парламенти.



PR\1002055BG.doc 11/14 PE516.942v01-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Икономическите и социални промени през последните десетилетия оказват драматично 
въздействие в света на трудовата заетост. Глобализацията на световната икономика се е 
отразила отрицателно на традиционно безопасните и справедливи трудови отношения. 
Подизпълнението, екстернализацията, несигурността, увеличаването на работата и 
несигурността на работните места са в ущърб на качеството на заетостта в Европа.

Това ерозиране на трудовите правоотношения се съпътства от феномена на неспазване 
на трудовото право и на правата на работниците. ЕС се оказва във все по-остър сблъсък 
с недекларирания труд и сивата икономика.

Докато сивата икономика възпрепятства обхвата за развитие на дадено общество, 
недекларираният труд създава една категория маргинализирани работници, която е 
много вероятно да изпитва финансови и социални трудности. Без доходи и социално 
осигуряване, недекларираните работници срещат затруднения при планирането на 
семейството и бъдещето си, тъй като основни нужди, като намирането на жилище, са 
възпрепятствани. Те не могат да дават своя принос към системите за социална 
сигурност, следователно и да се възползват от тях в пълна степен, и обикновено 
получават по-ниски заплати в сектора. Това е не само заплаха за отделните индивиди, 
но също така и за заплатите на декларираните служители, които се налага да се 
конкурират с по-ниското заплащане.

Недекларираният труд и сивата икономика оказват вредни последици върху 
икономиката като цяло, като се отразяват върху качеството на продуктите и услугите, 
производителността на предприятията и като насърчават нелоялната конкуренция на 
единния пазар чрез загуба на данъчни приходи посредством укриване на данъци и 
неплащане на вноски. Това обаче оказва пряко въздействие и върху обществото, тъй 
като засяга условията на труд, безопасността на работното място, експлоатацията на 
уязвими категории, като имигрантите, младите хора, жените, нискоквалифицираните 
или слабо квалифицираните работници, неизплащането на националните осигурителни 
вноски и последиците от това по отношение на пенсиите и социалното осигуряване.

Недекларираният труд е заплаха и за дружествата. По-високо мотивираните работници 
са по-производителни и постигат по-високо качество на работата. Мотивацията 
нараства от усещането, че си оценен, от справедливото отношение и чувството за 
сигурност. Недекларираните работници не получават същото оценяване, справедливо 
отношение и чувство за сигурност като декларираните работници, в повечето случаи 
имат по-ниски заплати и биват лесно замествани.

Особено във времена на криза, когато европейските правителства и Европейската 
комисия призовават за бюджетна консолидация, трябва да бъде взет под внимание 
фактът, че мащабите на недекларирания труд възлизат на 18,8 % от общия БВП в ЕС–
27, а в някои държави дори над 30 %. Консолидирането на бюджета може да има успех 
само ако публичните финанси не се ощетяват от практики на нелоялна конкуренция.

Настоящият доклад цели да изтъкне ролята на системите за инспекция по труда в 
борбата срещу недекларирания труд в ЕС. Понастоящем всички форми на борба срещу 
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недекларирания труд, свързани с инспекциите по труда, изпитват затруднения в много 
държави членки, тъй като финансирането за инспекцията по труда е намалено като 
мярка за съкращаване на разходите.

Ето защо настоящият доклад изтъква проблемите, пред които са изправени 
инспекциите по труда в Европейския съюз, и отправя препоръки за политиката за 
справяне с недекларирания труд, както и помага на инспекторатите да работят по-
ефективно.

Инспекцията по труда е основна част от администрацията на труда. Една ефективна 
инспекция по труда, която е в състояние да се справи с предизвикателствата на 
променящия се пазар на труда, е съществен елемент на доброто управление. 
Инспекторите по труда са от съществено значение за упражняването на правата на 
работниците, превенцията на злоупотребите от страна на безскрупулни работодатели и 
насърчаването на икономическото и социалното развитие. Те спомагат за 
превръщането на достойните условия на труд в реалност и за предоставянето на 
показатели за социално-икономическите тенденции в обществото. Икономическата 
криза не може да бъде пречка, а стимул за подобряването и укрепването на трудовите 
инспекции с цел осигуряване на защита на работниците.

Докладът е разделен на две части. На първо място, ударението се поставя на 
национално равнище, тъй като задачите на инспекциите по труда продължават да се
извършват от националните органи.

Докладчикът определя принципите за ефективни инспекции по труда в държавите 
членки. В доклада се определят ролята и обхватът на инспекциите по труда.
Подчертава се, че всяка категория работници трябва да бъде обхваната от 
инспекцията по труда, което представлява основно искане.

Освен това се посочва защитата на лошо третираните работници. В много държави 
недекларираните работници изпитват трудности при търсенето на техните права.
Трябва да бъде ясно, че заплащането на служителите има приоритет пред ползата за 
обществото от глобите за неправомерните работодатели.

Освен това докладът определя някои примери за най-добри практики в държавите 
членки, които биха могли да представляват добавена стойност за инспекторатите по 
труда в други държави. В рамките на усилията за ефективната борба с недекларирания 
труд някои държави членки въведоха иновативни системи за сътрудничество с други 
органи, както и регистрационни системи за мобилните работници.

Освен това се изтъкват уязвими групи, като самостоятелно заетите, работещите чрез 
агенции за временна заетост или домашните работници, при които недекларираният 
труд е особено разпространен и поражда затруднения за националните инспекторати по 
труда поради сложното състояние на заетостта.

На второ място, докладът цели да се съсредоточи на европейско равнище, като 
подчертава политически препоръки за насърчаване на трансграничното сътрудничество 
на националните органи и на нови правни инициативи за укрепване на ролята на 
инспекциите по труда.
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В стремежа си към ефективна инспекция по труда на контрола при прилагането на 
трудовото право, Европа се нуждае от повече от актове с незадължителна юридическа 
сила, за да се гарантира, че заетостта в държавите членки ще бъде достойна, стабилна 
здравословна и безопасна. Настоящият доклад цели да привлече вниманието към 
спешната необходимост от правно обвързващи мерки, за да се осигури защитата на 
работниците и на заетостта, както и прилагането на основни трудови и социални права.
Това трябва да започне чрез укрепване на основните трудови и социални права в 
рамките на единния пазар и чрез работа за насърчаване на лоялната конкуренция и 
правата на работниците. Този принцип трябва да бъде установен в първичното 
законодателство на ЕС, като се приеме протокол за социален напредък за предпазване 
на основните социални права от неблагоприятните последици на националните 
реформи и на мерките за бюджетни ограничения.

Ефективното трудово законодателство на равнището на ЕС ще доведе до ефективни 
инспекции по труда, които са в състояние да въведат ясните и обвързващи принципи, 
установени в трудовото законодателство. В контекста на единния пазар, в който 
социалният дъмпинг и трудовата експлоатация са сериозни проблеми, засягащи хиляди 
работници и конкурентоспособността на предприятията, и по-специално на МСП, 
трябва да бъде въведено законодателство на ЕС, за да се защитят работниците и 
инспекцията по труда на равнище ЕС трябва да работи, за да го наблюдава и изпълнява.

Един от основните проблеми се състои в инспекциите по труда при трансгранични 
трудови правоотношения. Националните органи срещат трудности при достъпа до 
важна информация от органите в страната на произход, както и при разбирането на 
трудовото правоотношение, което често е част от дълга верига от подизпълнители.

Докладчикът приветства инициативата на Комисията за създаване на Европейска 
платформа за инспектори по труда. Докладчикът освен това счита, че е необходимо да 
се въведат допълнителни мерки за справяне с недекларирания труд в трансграничен 
контекст.

Една от препоръките е да се въведе европейска агенция, която да се занимава с 
всички видове трансгранични въпроси от областта на инспекцията по труда. Тя 
например може да обхваща контрола на транснационалните доставчици на услуги, 
както и предприятията, наричани „пощенски кутии“, въвеждането на специализирани 
европейски програми за обучение и организирането на трансгранични проверки.

Друго предложение се изразява във въвеждането на европейска 
социалноосигурителна карта, в която се съхраняват всички необходими данни, като 
работно време или социално осигуряване. Това позволява на инспектора по труда да 
преразглежда всички необходими данни на място. Такава карта вече е била пилотен 
проект в строителния сектор и следователно вече е била изпробвана. Швеция вече 
въведе подобна карта в строителния сектор и изпита един по-лесен и високоефективен 
начин за контрол на работните места и съоръженията. Инспекторите получават 
детектори, които могат да разчитат информацията върху картите много бързо и без 
големи усилия. Люксембург създаде сходна система през януари 2013 г.

Освен това докладчикът предлага въвеждането на система за ранно предупреждение, 
която да позволява обмена на информация между националните органи в случай на 
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измама или незаконни практики на експлоатация на предприятията. Тази система вече е 
въведена в областта на защитата на потребителите (RAPEX) и води до 
предотвратяването на злоупотреби.

Освен това докладът определя нови възможни правни инициативи. Докато в областта 
на здравето и безопасността при работа европейските закони и европейските 
институции правят инспекцията по труда по-ефективна и координирана на равнище ЕС, 
това не е така в областта на условията на труд и защитата на правата на работниците.

Може да се обмисли въвеждането на нови директиви ,от една страна, за да се засили 
ролята на инспекторите по труда, а от друга страна – за да се даде възможност за по-
добър контрол на агенциите за набиране на работна ръка.
Освен това докладчикът посочва, че докато е налице ефективна политика в областта на 
конкуренцията на европейско равнище, успешно прилагана от Европейската комисия в 
случай на практики на нелоялна конкуренция от страна на предприятията, то на 
равнище ЕС няма прилагане на правила срещу социалния дъмпинг. Докладите 
посочват, че недекларираният труд е също така начин за нарушаване на конкуренцията 
на единния пазар и следва да се счита за престъпно деяние. Поради това се иска 
въвеждането в Договора на разпоредби срещу социалния дъмпинг, които да 
предоставят на Европейската комисия правомощия да налага санкции, за да ги 
охранява.

Друга област, в която се изискват правни действия на равнището на ЕС, е регулирането 
на нови форми на труд и нетипична работа, установяването на ясно и задължително 
определение за служител на равнището на ЕС, с цел борба с една от най-
разпространените практики за заобикаляне на трудовото право: фиктивната 
самостоятелна заетост. Това ще бъде важен инструмент за инспекторите по труда, за да 
се определя дали предприятията неправомерно използват тази практика.


