
 

Нестандартна  заетост: европейски норми
осигуряват повече права на работниците
 
Нови правила на ЕС ще защитават правата на хората, наети на краткосрочни
договори, и ще гарантират по-добри условия на труд.
 
Европейският парламент одобри на 16 април нови минимални стандарти за условията
на труд. Договореното със Съвета законодателство дава повече права на най-
уязвимите работници, които са сключили нестандартни договори или работят за онлайн
платформи в т.нар. „гиг“ икономика.
 
 
Новите  правила,  които  са  част  от  социалната  политика  на  ЕС,  целят  да  защитят
служителите,  като  им  осигурят  по-прозрачни  и  предвидими  условия  на  труд.
Регламентирани са дължината на изпитателния срок, работното време и правото на
безплатно обучение. 
 
 
Работодателят няма да има право да забранява на служител да работи другаде извън
времето, в което полага труд за съответната фирма. Всички нови служители ще трябва
да бъдат информирани за техните задължения и условия на труд в рамките на една
седмица от назначаването си. 
 
 
Научете повече за законодателството от нашата инфографика.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190410IPR37562/ep-odobri-prozrachni-i-predvidimi-usloviia-na-trud-za-netipichnite-formi-na-zaetost
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20170616STO77648


Гъвкава защита
 
 

Научете повече за новите правила за прозрачни и предвидими условия на труд
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На  пазара  на  труда  се  появяват  нестандартни  форми  на  заетост  вследствие  от
разрастващата  се  цифровизация  и  създаването  на  нови  бизнес  модели  с  много
временни позиции или с договаряне с независими работници (т.нар. „гиг“ икономика, от
английската жаргонна дума гиг за работа за ограничен срок). 
 
 
През 2016 г. всеки четвърти трудов договор в ЕС бе за нестандартна форма на заетост ‒
например, за кратък срок или за работа на повикване, за онлайн платформи и т.н.
Пазарът  изисква  гъвкави  трудови  договори,  но  те  трябва  да  бъдат  съчетани  и  с
минимално  ниво  на  защита.
 
 
Новите правила ще важат за всеки, който работи поне три часа на седмица или 12 часа
за 4 седмици за някого другиго в замяна на възнаграждение. Обхванати са всички
домашни работници, работници на повикване, работници с непостоянна работа, със
заплащане чрез  ваучери или през  платформи,  както  и  стажантите.  Действително
самонаетите  лица ще бъдат  изключени от  обхвата  на  правилата.  
 
 
Следващи стъпки
 
 
Законодателството ще трябва да бъде официално одобрено и от Съвета. След това
страните членки ще имат три години, за да адаптират националните си норми.
 
 
Как ЕС защитава правата на работниците
 
 
Европейският съюз работи за подобряване на условията на труд. Парламентът одобри
през 2019 г. правила в подкрепа на работещите родители и хора, които се грижат за
близките  си.  Депутатите  подобриха  и  защитата  на  правата  на  командированите
работници  в  друга  страна  от  ЕС.  
 
 
Европейският  съюз  също  така  е  наложил  общи  стандарти  за  работното  време,
безопасността на труда и социалното осигуряване при работа в друга страна членка.
 
Допълнителна информация
Процедура и документи
Материал на Изследователската служба на ЕП (EN)
Проучване: Социалната закрила за работещите за Интернет платформи (2017 г.) (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0797/COM_COM(2017)0797_BG.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20190506STO44344
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20171012STO85930
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20171012STO85930
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20181116STO19213
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf

