
 

Признаване на правата на домашните
помощници и болногледачи в ЕС
 
Домашните помощници и болногледачи, повечето от които са жени мигранти,
трябва да получат официален статут в ЕС. Признанието, че техният труд
представлява „истинска“  работа би било пречка пред експлоатацията,
принудителния труд и трафика на хора. Това казват евродепутатите в резолюция,
гласувана в четвъртък.
 
За да се спре несигурната заетост и недекларирания труд, евродепутатите препоръчват
създаването на лесни за управление модели за законни отношения между работник и
работодател, като посочват примери в Белгия и Франция.
 
„Домашните помощници и болногледачи ни позволяват да преследваме своята кариера
и да се наслаждаваме на социалния си живот. Ние им се доверяваме с нашите домове,
деца и родители. Но те остават невидими, недекларирани жертви на несигурността и
социалното изключване. Също така почти всички те са жени, работещи дълги часове,
без  почивни  дни,  без  медицинска  застраховка  или  пенсионни  планове,“  каза
докладчика  Костадинка  Кунева.
 
„Застаряващото ни население и фактът, че жените навлизат все повече на пазара на
труда означава, че ние имаме все по-голяма нужда от тях. При все това държавите
членки на ЕС продължават да им позволяват да работят в сивата икономика,“ добави
тя.
 
Резолюцията беше приета с 279 гласа  „за“, 105 „против“ и 204 „въздържал се“.
 
Достойнство за домашните помощници 
 
Домашните помощници и болногледачи трябва да бъдат включени в националното
трудово, здравно, социално и антидискриминационно законодателство. Те трябва да
имат правото да сформират синдикати,  се  казва в  текста.  Освен това държавите
членки на ЕС трябва да осигурят широкодостъпни висококачествени грижи за деца,
възрастни и други, за да намалят стимулите за незаконно наемане на болногледачи,
както и за да предоставят реални и законни кариерни възможности за домашните
помощници в сферата на софиалните грижи.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/125092/KOSTADINKA_KUNEVA_home.html


Евродепутатите призовават за  „професионализация“  на  домашния труд,  която ще
превърне несигурния и недеклариран женски труд в призната работа и ще даде на
домашните помощници и болногледачи социална защита. Те също така призовават
Комисията  да  предложи  рамка  за  признаването  на  законовия  статус  на
непрофесионалните  болногледачи,  която  да  им  предложи  заплащане  и  социална
защита  за  времето,  през  което  те  дават  грижа.
 
Борба с работата на черно, трафика и злоупотребите с жени мигранти
 
 
 
По-голямата част от домашните помощници и болногледачи са жени мигранти, голям
процент, от които са с неуредено положение, се казва в текста. Посочва се също така и
че тяхното социално и културно включване се подпомага от интеграцията им в пазара
на труда.
 
Само сериозни механизми за инспектиране и наказания могат да спрат трафика на
хора и финансовата експлоатация на домашните помощници, смятат евродепутатите.
 
Бележка за редакторите
 
Евродепутатите споменават „схемата за купони за услуги“ в Белгия, и „чека заетост за
универсална  услуга“  (CESU)  във  Франция  като  примери  за  успешни  модели  с
положителен ефект върху социалните и  трудовите условия на работещите в  този
сектор и призовават държавите членки на ЕС да обмислят стимули за ползването на
декларирани домашни помощници. 
 
 
 
Допълнителна информация
 
Специалист: Maja
 
Процедура: обща резолюция
 

2,5 милиона
В  ЕС  има  2,5  милиона  души,  които  работят  като  домашни
помощници. От тях 88% са жени. (Източник: Международната
организация на труда)
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
•	Приетият текст ще бъде достъпен тук
•	Видеозапис на дебата (27.04.2016 г.)
•	Видеозапис на пресконференцията (28.04.2016 г.)
•	EbS+ (27.04.2014 г.)
•	Видео: екстракти от гласуването относно жените - домашни помощници и полагащи
грижи лица в ЕС:
Изследване на ЕП: Ситуацията на домашните помощници
Изследване на ЕП: жените и домашният труд в ЕС
Проучване на МОТ: Домашните помощници и по целия свят: глобални и регионални
статистически данни и степента на правна защита:
Проучване на FRA: Имигрантите в неуредено положение на заетост в домакинската
работа:
Костадинка Кунева: Регулиране на домашните помощници ще намали трафика и
злоупотребата с хора

Krasimir SAVOV
COMM

+32 2 28 41996 (BXL)
krasimir.savov@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20162704%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/27/2014
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I120222
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I120222
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573874/EPRS_BRI(2015)573874_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2016/02/25/women-and-domestic-work-in-the-eu/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1668-FRA-report-domestic-workers-2011_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1668-FRA-report-domestic-workers-2011_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160218STO14860/Kuneva-Regulating-domestic-workers-will-reduce-trafficking-and-abuse
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160218STO14860/Kuneva-Regulating-domestic-workers-will-reduce-trafficking-and-abuse


Евродепутатите призовават за официален статут за защита на домашните помощници и болногледачи.
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