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На своята пленарна сесия през декември 2013 г. Европейският икономически и социален 
комитет реши, в съответствие с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви 
становище по собствена инициатива относно 
 

„Борба с принудителния труд в Европа и в света: ролята на ЕС в това 
отношение – принос на ЕИСК към конференцията на МОТ през 2014 г.“ 

 
Специализирана секция „Външни отношения“, на която беше възложено да подготви работата 
на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 10 април 2014 г. 
 
На 498-ата си пленарна сесия, проведена на 29 и 30 април 2014 г. (заседание от 
30 април 2014 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище със 167 гласа „за“, без гласове „против“ и 1 глас „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 

Трафикът на хора няма място в едно цивилизовано общество. Въпреки това той се 
увеличава и принудителният труд се е превърнал в неизменен компонент на някои 
области на пазара на труда и голям пазар за организираната престъпност. В дневния 
ред на 103-ата сесия на Международната конференция по труда, която ще се проведе 
през юни 2014 г., е включен дебат за засилване на борбата срещу принудителния труд. 
На практика след първите конвенции на Международната организация на труда по този 
въпрос от 1929 г. (№ 29) и от 1957 г. (№ 105) характерът на принудителния труд се 
промени. В миналото той е налаган най-вече от държавите, а днес е концентриран в 
частната икономика и се увеличава поради глобализацията, миграциите, неформалната 
икономика и глобализираните престъпни мрежи. Европейският съюз прие директива 
срещу трафика на хора, в която се взема под внимание принудителният труд1. През 
юни предстои приемането на нов международен инструмент от държавите и 
социалните партньори от МОТ. Във връзка с това Европейският икономически и 
социален комитет отправя своите препоръки, опирайки се на опита на Европа (на 
нейната територия и извън границите �), като акцентира по-специално върху ролята, 
която гражданското общество играе и която то може да изпълнява в още по-голяма 
степен за истинско прилагане на основните права. На Обсерваторията на пазара на 
труда ще бъде възложено да следи прилагането както на директивата относно трафика 
на хора, така и на приетите от МОТ текстове за борба с принудителния труд. 
 

                                                      
1 

 2011/36/EU.  
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1.1  Препоръки  
 
1.2  към Европейския съюз:  
 

да приеме обща позиция в МОТ, за да бъдат интегрирани в международното трудово 
право целите на европейската директива за превенция и борба с трафика на хора и 
защита на жертвите и на стратегията за премахване на трафика на хора2 (2012 г.). 
 

1.3 към държавите:  
 

• на следващата Международната конференция по труда да приемат допълнителен 
протокол към Конвенция №29, който да съдържа препоръка, отнасяща се до 
трафика на хора с цел трудова експлоатация и запълваща пропуските в областта на 
превенцията и защитата на жертвите, тяхното обезщетяване и санкционирането на 
трафикантите, като в международното право се включи това, което вече 
съществува в европейското; 

 
• да ратифицират Конвенция №189 за домашния труд; 

 
• да увеличат ресурсите на инспекциите по труда и да засилят европейското 

сътрудничество между тях; 
 

• да съгласуват политиките в областта на трафика на хора и имиграцията и да 
гарантират ефективното прилагане на Директива 2011/36 относно 
предотвратяването на трафика на хора и борбата с това явление, както и защитата 
на жертвите3; 

 
• да отстраняват причините, като намаляват бедността и уязвимостта на жертвите и 

информират общественото мнение. 
 
1.4 към предприятията-работодатели и инвеститорите: 
 

• да гарантират, че както в Европа, така и в трети страни във веригата за доставки не 
се използва принудителен труд и се зачитат правата на човека, като се прилагат 
ръководните принципи на ОИСР за многонационалните предприятия и 
Тристранната декларация за принципите относно многонационалните предприятия 
и социалната политика на МОТ;  

 

                                                      
2 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0286:BG:NOT.  
3 

 ОВ L 101/1, 15.4.2011 г.  
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• да следят дейността и да участват в бизнес коалицията срещу трафика на хора, 
чието начало ще бъде поставено скоро от Европейската комисия. 

 
1.5 към синдикатите: 
 

да обучат членовете си как да се отнасят с жертвите и как да им помагат да 
предприемат действия, най-вече в чувствителните сектори като селското стопанство, 
строителство, ресторантьорство и хотелиерство или домашния труд; да работят с НПО, 
специализирани в подпомагането на мигрантите без документи, които следва да се 
разглеждат като жертви, а не като престъпници. 

 
1.6 към сдруженията: 

 
сдруженията на потребителите трябва да се интересуват от произхода на продуктите и 
да изискват прозрачност на цялата верига за производство; 
 
сдруженията, които помагат на нелегалните мигранти, организират домашните 
работници или се борят за премахване на проституцията, би трябвало да бъдат 
признати и изслушвани партньори в борбата срещу принудителния труд. 
 

2. Общи бележки 
 
2.1  Какво представлява принудителният труд? 
 

Съгласно член 2 от Конвенция №29 на МОТ, ратифицирана от 177 страни, 
принудителен или задължителен труд е „всяка работа или служба, изисквана от лице 
под заплахата на каквото и да е наказание и за която това лице не се е съгласило 
доброволно да я извършва“. Това определение обхваща затворниците в трудови лагери, 
заробването за дългове и трафика на хора с цел принудителен труд (работници, на 
които не им изплащат заплатите, чиито документи за самоличност се конфискуват и 
др.). Трудно е да се прави разграничаване между трудова експлоатация и принудителен 
труд. Според Международното бюро по труда (МБТ) към принудителния труд по 
принцип се приравнява и продължителният изнурителен труд, извършван в много 
тежки условия, за който се заплаща малко или не се заплаща нищо и който се 
изпълнява без съгласието на заинтересованото лице и под заплахата от санкция. Тази 
санкция може да се изразява във физическо насилие – удари, мъчения, сексуално 
насилие – или психологическо такова – свръхзадлъжняване, конфискуване на 
документите за самоличност, заплахи за издаване пред имиграционните служби или 
репресии над семейството и др.4 Вчерашните робски вериги днес са заменени от страха 
и икономическата принуда. 

                                                      
4 

 МОТ и Европейската комисия поискаха от група експерти да определят оперативни показатели за откриване на трафика 
на хора. В този документ една страница е посветена конкретно на трудовата 
експлоатацияhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf. 



- 4 - 

REX/395 – EESC-2014-00561-00-00-AC (FR) …/… 

 
Трудовата експлоатация е посочена като една от формите на експлоатация по смисъла 
на Директива 2011/36 за трафика на хора.  

 
2.2 Къде се използва принудителният труд? 
 

Сред най-засегнатите сектори са домашният труд, селското стопанство, 
строителството, промишленото производство (текстил, играчки). Въпреки че 
принудителният труд в частния сектор е като цяло нелегална дейност, той навлиза в 
легалната икономика посредством възлагането на работа на подизпълнители и 
агенциите за набиране на персонал. По този начин принудителният труд прониква във 
веригата за доставки на частните групи, включително на много големи групи. В този 
случай най-често става въпрос за принудителен труд извън Европейския съюз, като 
най-засегнатият регион е Азиатско-Тихоокеанският (56 %). Централна и Южна Европа 
и Общността на независимите държави са регионите с най-голям дял на принудителния 
труд в световен мащаб (4,2 на 1 000 жители). Тринадесет от 19-те страни в този регион 
са на прага на ЕС. Но противно на широкоразпространеното мнение, принудителен 
труд има и в Европейския съюз, и в индустриализираните страни (7 %)5. Случаи на 
домашни или селскостопански работници, извършващи принудителен труд, са 
установени във всички държави – членки на Европейския съюз. Възрастни и деца биват 
принуждавани също да извършват незаконни или недекларирани икономически 
дейности, включително просия. Тези цифри трябва да бъдат съотнесени към данните за 
корупцията в Европейския съюз, тъй като тя затруднява борбата срещу принудителния 
труд. 

 
2.3 Кой извършва принудителен труд? 
 

Въпреки че не всички лица, извършващи принудителен труд, са незаконни мигранти, е 
сигурно, че те са най-уязвими и представляват мнозинството от жертвите. Затворени в 
порочен кръг, тези жертви не смеят да се оплачат от страх да не бъдат върнати в своите 
страни на произход. Често трафикантите също са нелегални мигранти, които 
експлоатират своите сънародници. Най-силно изложени на принудителен труд са 
етническите и расовите малцинства, мигрантите, бедните, а в рамките на тези 
категории – жените и децата. Жените са мнозинството от жертвите на трафика с цел 
сексуална експлоатация, но също и с цел домашен труд, където са изолирани. Жертвите 
често са уязвими лица, които не членуват в синдикати и не са способни да се защитават 
самостоятелно. Разширяването на неформалната икономика разкрива възможности 
пред трафикантите. Слабостта на инспекциите по труда и на полицейските служби не 
позволява да се води борба с нейното развитие. 
 

                                                      
5 

 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf. 
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Икономическата криза, която разтърсва Европа от 2008 г., принуди някои работници да 
напуснат своите страни, за да търсят работа в по-богати държави. Понастоящем 
техните страни на произход усещат липсата на тези квалифицирани работници и са 
принудени да прибягват до мигранти от още по-далечни страни, които също търсят 
по-добри условия на живот. Тези мигранти са изложени на трудности, каквито не са си 
представяли – без документи, на несигурни работни места, без социална защита и без 
възможност да се върнат в страната си. Тази ситуация, която прави уязвими множество 
семейства, е почвата, на която процъфтяват трафикантите на хора. 

 
2.4 Принудителният труд в цифри 
 

• Според неотдавнашна оценка на МОТ през 2012 г. жертви на принудителен труд в 
света са близо 21 милиона души, като 58 % от тях са жени и момичета. Една 
четвърт от жертвите са деца под 18 години. Близо 19 милиона са експлоатирани от 
отделни лица или частни предприятия, а над 2 милиона – от държави или 
въстанически групировки. 4,5 милиона от жертвите, експлоатирани от отделни 
лица или предприятия, са подложени на принудителна сексуална експлоатация. 
Според същите данни на МОТ средната продължителност на принудителния труд, 
извършван от жертвите, е 18 месеца.  

 
Противно на клишетата данните на Евростат за трафика на хора в Европа през 2013 г. 
сочат, че през периода 2008 – 2010 г. мнозинството от жертвите, установени в 
държавите членки, са от ЕС – 61 %. Повечето преследвани трафиканти също са 
граждани на ЕС (67 % през 2008 г., 76 % през 2010 г.) 6 . Въпреки това през 
периода 2008 – 2010 г. делът на установените или предполагаеми жертви от страните 
извън ЕС се утрои, нараствайки от 12 % на 37 %, което потвърждава, че миграцията от 
трети държави продължава да бъде фактор, способстващ за уязвимостта. През 2010 г. за 
най-много установени или предполагаеми жертви са докладвали Италия (2 381), 
Испания (1 605), Румъния (1 154) и Нидерландия (993), а за най-малко – Унгария (10), 
Португалия (8), Малта (4) и Литва (3)7.В държавите – членки на ЕС, от общия брой на 
работниците, извършващи принудителен труд, който се оценява на 880 000, 
270 000 (30 %) са жертви на принудителна сексуална експлоатация, а 610 000 (70 %) на 
принудителен труд8.  

                                                      
6 

 ЕВОСТАТ (2013 г.) Trafficking in Human Beings (Трафик на хора)http://ec.europa.eu/anti-
trafficking/EU+Policy/Report_DGHome_Eurostat. 

7 
 Следва да се посочи, че данните на Евростат от 2013 г. се базират изключително на числата, съобщени от държавите 

членки, и в тях не са отчетени неустановените жертви на трафика на хора. Не всички държави членки са представили 
данни. Освен това методологиите, използвани от различните национални власти, се отличават до голяма степен. Поради 
това преките сравнения между отделни страни могат да бъдат заблуждаващи. 

8 
 МБТ (2012 г.): Estimation mondiale du BIT sur le travail forcé: Résultats et méthodologie („Оценка на МБТ за 

принудителния труд в света: резултати и методология“), Женева, 2012 г. Данните на МБТ се отнасят за оценката на 
броя на хората, извършващи принудителен труд (а не за броя на докладваните случаи). Тези числа представляват 
минимална оценка, тъй като са приложени строги критерии за валидиране и екстраполиране на данните. Дадена е 
разбивка на оценките по региони. Разбивка по страни не се предоставя, тъй като много малко държави са се опитали да 
направят оценка на национално равнище. 
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2.5 Как е организиран трафикът на хора? 
 

Съществува силна връзка между трафика на хора и принудителния труд, която се 
признава в текстовете (въпреки че не всички жертви на принудителен труд са жертви 
на трафик на хора). Бедността и/или въоръжените конфликти, неравномерното развитие 
на близки в географско отношение региони водят до емиграция. Трафикантите 
използват измама, заплаха, дългове. Жертвите често са наемани, транспортирани или 
подслонявани със сила, принуда или измама. Наличието на дългове и манипулациите с 
тях са средство за придобиване и запазване на контрол върху даден човек. Работниците 
мигранти често вземат големи суми назаем, за да платят на трафиканта за 
организирането на транспорта, получаването на документи за пътуване и за 
покриването на разходите, свързани с получаването на работното място. Тези пари се 
взимат назаем от приятели, роднини, тъй като кандидатът за имиграция изхожда от 
принципа, че после ще може да помага на своето семейство и да осигури бъдещето си. 
За повечето работници мигранти мисълта да се върнат, без да могат да изплатят 
дълговете си, е недопустима, даже след като установят, че обещаното работно място не 
съществува и че ще бъдат експлоатирани за неопределен срок. Сумите, които трябва да 
плащат за паспортите си, транспорта, а впоследствие и за жилище, са прекомерни. В 
много страни нелегалните работници мигранти нямат достъп до правосъдие9. 
 

2.6 Последствията от принудителния труд 
 

Освен че накърнява правата на човека, принудителният труд нанася ущърб на 
предприятията и работниците. Добросъвестните предприятия се сблъскват с нелоялната 
конкуренция на предприятията, използващи продукти на принудителен труд. Що се 
отнася до работниците, наличието на принудителен труд способства за намаляването на 
заплатите и влошаването на условията на труд, както и за заниженото финансиране на 
социалната солидарност. 
 

                                                                                                                                                                     
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf. 
9 

 Така например на един ирландски работодател беше наложена глоба в размер на 90 000 EUR заради неизплатените 
заплати на работник, извършващ принудителен труд. Работодателят обжалва, като подчерта, че работникът няма право 
на обезщетение, тъй като пребивава нелегално, и спечели делото 
(http://www.mrci.ie/resources/publications/mrciupdates/the-fight-for-justice-muhammads-story-part-ii/). 
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2.7  Кой печели от принудителния труд? 
 

Трафикът на хора е много доходоносен: тези, които финансират или налагат 
принудителния труд, получават огромни незаконни печалби. През 2005 г. годишните 
приходи от експлоатацията на принудителен труд в световен мащаб се оценяват на 
44,3 милиарда USD, от които 31,6 милиарда идват от трафика на хора. 
15,5 милиарда USD (49 % от тази сума) са генерирани в индустриализираните 
икономики10, включително в Европейския съюз. Търговията с хора облагодетелства 
престъпните мрежи също както търговията с оръжие и наркотици. 
 

3. Конкретни бележки 
 
3.1 Инструменти за борба срещу принудителния труд 
 

Наред със свободата на договаряне и сдружаване и отсъствието на трудова и 
професионална дискриминация, минималната възраст за упражняване на труд (забрана 
на детския труд), правото да не се извършва принудителен труд е едно от основните 
трудови права, утвърдено от ООН, МОТ, ОИСР и Европейския съюз (Харта на 
основните права на Европейския съюз, член 5, Европейска конвенция за правата на 
човека, член 4). Освен конвенции № 29 и № 105 на МОТ има и други конвенции, които 
дават възможност за действие, като Конвенцията за домашния труд (№ 189), 
конвенциите за инспекциите по труда (№ 81 и № 129), конвенциите за 
работниците мигранти (№ 97 и № 143), Конвенцията за частните агенции по заетостта 
(№ 181). 

 
Това е основно и универсално право и трябва да се прилага дори и в държавите, които 
не са ратифицирали основните конвенции, въз основа на Декларацията на МОТ за 
основните принципи и права при труд и механизма за нейното проследяване. Съгласно 
ръководните принципи на ООН за многонационалните компании и правата на човека, 
многонационалните компании, независимо от това каква е ролята на държавата в 
страните, в които те присъстват, носят отговорност за спазването на правата на 
човека11. 
 

                                                      
10 

 Patrick Belser, "Forced Labor and Human Trafficking: Estimating the Profits" („Принудителен труд и трафик на хора: 
оценка на печалбите“), работен документ, Женева, Международна организация на труда, 2005 г. 
http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/WCMS_081971/lang--en/index.htm. 

11 
 ООН (2011 г.) Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés 

transnationales et autres entreprises (Доклад на специалния представител на генералния секретар по въпросите на правата 
на човека, транснационалните дружества и други предприятия) John Ruggie, UN GA A /HRC/17/31 
www.ohchr.org/Documents/.../GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf. 
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Съгласно европейската Директива 2011/36 принудителният труд е форма на 
експлоатация. В директивата всички форми на експлоатация се определят като 
престъпления и се хармонизират санкциите за експлоататорите и за предприятията, 
които използват принудителен труд. Тя съдържа също и разпоредби относно 
превенцията, защитата на жертвите и тяхното обезщетяване.  

 
Но въпреки утвърждаването на правата и броя на международните текстове 
принудителният труд не изчезва. За престъпните мрежи границите не са пречка и те се 
възползват от несъответствията между различните системи. 

 
Конвенциите на МОТ трябва да се допълнят, за да отговорят на настоящите форми на 
принудителен труд. В тях не се споменават нито трафикът на хора, нито превенцията, 
нито защитата на жертвите и тяхното обезщетяване.  

 
3.2 Пропуските в инструментите 

 
Има голямо разминаване между силата (основни права) и броя на стандартите, уредени 
с нормативни актове (ООН), конвенции (МОТ) или доброволни ангажименти 
(Ръководни принципи на ОИСР за многонационалните предприятия12, ISO 2600013, 
тристранната декларация за принципите относно многонационалните предприятия и 
социалната политика14 на МОТ, докладване на нефинансовите резултати) и тяхното 
прилагане. Когато има планове за борба, те често не разполагат с бюджет, не се 
проследяват и не се оценяват. Липсва съгласуваност между инструментите: политиките 
в областта на имиграцията, контрола на границите и защитата на правата на човека 
често си противоречат, а в политиките за сътрудничество, които биха могли да бъдат 
лостове за борбата срещу трафика и принудителния труд, този аспект не се споменава. 

 
Голямото изобилие от текстове не е гаранция за ефективност. Освен документите на 
международните институции съществува голямо частно предлагане на различни 
системи за означаване: кодекси за поведение, сертификати, знаци и др. В Европа има 
240 знака, като много от тях са се самоопределили като такива, без да се предвижда 
проверка. Например някои многонационални компании в своите кодекси за поведение 
се ангажират да зачитат навсякъде местното право: съмнително твърдение в страни, 
които дискриминират жените или не защитават синдикалните свободи! Съществуват 
кодекси за поведение, изготвени с цел успокояване на потребителите и инвеститорите, 
без да е предвиден някакъв контрол или проверка. Те не се противопоставят реално на 

                                                      
12

 ОИСР (2011 г.) Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales („Ръководни принципи на ОИСР 
за многонационалните предприятия“) 
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/principesdirecteursdelocdealintentiondesentreprisesmultinationales.htm. 

13 
 ISO 26000 – Отговорност пред обществото http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm. 

14 
 МОТ (2006 г.) Тристранна декларация за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика, 

четвърто издание. 
 http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124923/lang--fr/index.htm. 
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принудителния труд, тъй като той дава възможност за намаляване на разходите и 
увеличаване на печалбите. 

 
3.3 Действия срещу принудителния труд на територията на ЕС и извън него 
 
3.3.1 Запълване на пропуските в настоящите текстове: в МОТ държавите – членки на ЕС 

трябва да призоват в един глас за приемането на допълнителен протокол към 
Конвенция №29 на МОТ и на препоръка за укрепване на превенцията, контрола, 
защитата на жертвите и тяхното обезщетяване. 

 
На територията на Европейския съюз 
 
• Европейският съюз прие директива за борбата срещу трафика на хора (2011/36/ЕС) 

и стратегия (становище SOC/467 на ЕИСК). В европейската стратегия срещу 
трафика на хора съществува специална мярка, посветена на трудовата 
експлоатация като една от слабо изучените форми, и е предвидена поредица от 
действия, обхващаща трудовите инспектори и компетентните власти, както и 
Европейската комисия. Въпреки това тези текстове са изготвени неотдавна и все 
още не са оказали очакваното въздействие. Освен това икономическата криза от 
своя страна води до намаляване на средствата на полицията и инспекциите по 
труда и до разширяване на неформалната икономика. Нарастването на бедността и 
несигурността увеличават риска от развитие на принудителния труд. Превенцията 
е свързана, разбира се, с повишаване на съзнанието, образованието, 
информираността, но включва и борбата с неформалната икономика и бедността, с 
особено внимание към най-уязвимите слоеве от населението, включително към 
мигрантите, които не говорят езика на приемащата страна. 

 
• Инспекцията по труда трябва да разполага с достатъчно средства за контрол. 

Необходимо е да се укрепи европейското сътрудничество посредством създаването 
на агенция, която да се занимава с трансграничните въпроси, и разширяването на 
правомощията на платформата за сътрудничество между инспекциите по труда, 
така че да се включи принудителният труд и да се координират другите 
компетентни органи (данъчна администрация), за да се води борба с 
недекларирания труд. 

 
• Инспекторите по труда, социалните работници и синдикалистите би трябвало да 

разполагат с показатели (има ли работникът паспорт, може ли да пътува свободно, 
изплаща ли се заплатата му и др.), за да откриват принудителния труд и да се 
обръщат към полицейските служби.15. 

 

                                                      
15 

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf. 
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• Върху агенциите по наемане на персонал, които набират работници в други 
държави – членки на ЕС, и в още по-далечни страни (за строителството, селското 
стопанство, събирането на отпадъци, чистотата и др.), трябва да се упражнява 
контрол и надзор, за да се избягват измамите. В Европейската стратегия срещу 
трафика на хора е предвидено Европейската комисия да работи с Европейската 
агенция за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за 
разработването на наръчник на добри практики за публичните власти, отнасящ се 
до надзора върху агенциите за набиране на персонал, както и върху агенциите за 
временна заетост, с цел предотвратяване на трафика на хора. Този наръчник следва 
да включва механизми за лицензиране и въвеждане на отговорност за тези 
агенции.  

 
• Жертвите трябва да бъдат защитени и дори е необходимо да се гарантират и 

възстановят техните права (забавяне на заплати, социална защита). Те трябва да се 
обезщетяват в пълен размер. Те не бива да се преследват за това, че са имигрирали 
незаконно, за притежаване на фалшиви документи за самоличност нито за 
престъпленията, които извършват под принуда 16 . Трябва да се преследват 
трафикантите и престъпниците. Конфискуването на имуществото на трафикантите 
би трябвало да дава възможност за обезщетяване на жертвите.  

 
• Жертвите трябва да имат възможност да се обърнат към съда и за тази цел трябва 

да им бъде разрешено да останат на територията, докато продължава съдебното 
дело, дори ако са влезли незаконно на територията на Европейския съюз. 
Разрешителните за престой не бива да зависят от желанието на жертвите да 
сътрудничат с полицията и правосъдието, тъй като много от тях са травмирани и 
често имат много отрицателен опит от контакти с полицията. Те могат да се 
опасяват, че ако свидетелстват срещу своите експлоататори, ще последват 
репресии срещу семействата им в техните страни на произход. В Директива 
2011/36 са предвидени определен брой задължения на държавите членки във 
връзка с подпомагането и защитата на жертвите. Прилагането на тези мерки трябва 
да е възможно най-ефективно, за да се постигне подходяща защита на жертвите, 
дори на най-уязвимите от тях.  

 
3.3.2 Извън Европейския съюз трябва по-добре да се отчита появата на нови действащи лица, 

свързани с глобализацията, НПО и многонационалните предприятия. Конвенциите на 
МОТ не са включени по достатъчно експлицитен начин в правилата на СТО. 
Наблюдател от МОТ би трябвало да участва в работата на СТО. Прилагането на 
заключенията и препоръките на механизмите за контрол на МОТ върху 
законодателствата и практиките на държавите – членки на МОТ, също трябва да бъде 
засилено. Тези препоръки често остават без последствие поради липса на политическа 

                                                      
16 

 OSCE guidelines on non-punishment 2013 (Насоки на ОССЕ за неналагане на наказания, 2013 г.), 
http://www.osce.org/cthb/101083. 
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воля и/или финансови ресурси и на подходящ административен капацитет за тяхното 
прилагане.  

 
3.3.3 Европейският съюз подготвя директива за корпоративната социална отговорност 

(КСО) 17 , която ще изисква от предприятията с над 500 работници да включват в 
отчетите за своята дейност нефинансова декларация за въздействието на тяхната 
дейност, свързана с екологични и социални въпроси, както и по отношение на 
служителите, като това включва зачитането на правата на човека и усилията за борба с 
корупцията. Тази директива е в съответствие с правилата на МОТ (становище INT/698 
на ЕИСК). 

 
3.3.4 Политиката за развитие и външна помощ би могла да бъде лост, ако помощта е 

обвързана със зачитането на основните права, както от държавите, така и от другите 
участници, по-специално многонационалните предприятия, които използват ресурсите 
на подпомаганите страни. Освен това помощта за развитието би трябвало да включва 
проекти, свързани с подобряването на административния капацитет, включително 
подходящо обучение за инспекторите по труда и социалните партньори относно 
прилагането на конвенциите на МОТ. Търговската политика и политиката в областта на 
развитието би трябвало да се допълват за по-добро прилагане на правата на човека. 
Ратифицирането и ефективното прилагане на конвенциите на МОТ за принудителния 
труд (29 и 105), както и на другите основни конвенции на МОТ, би трябвало да 
фигурира в споразуменията за търговия, сътрудничество и асоцииране между ЕС и 
трети страни и да бъде предмет на редовно проследяване. Организациите на 
гражданското общество трябва да бъдат привлечени посредством органи за 
проследяване, занимаващи се с прилагането на търговските споразумения и 
включените в тях глави относно търговията и устойчивото развитие.  

 
3.3.5 Да се разчита на гражданското общество 
 
3.3.5.1 Увеличаване на ролята на предприятията за зачитането и популяризирането на правата 

на човека  – това препоръчва ОИСР в своите ръководни принципи за 
многонационалните предприятия18. Това се предлага и в доклада Ruggie (ООН)19, с 
който се възлага отговорност на правителствата, предприятията, гражданското 
общество и инвеститорите. В този доклад се препоръчва на предприятията да започнат 
проучвания на рисковете (с дължима грижа). Предприятията трябва да предприемат 
превантивни мерки и по този начин да вземат участие в борбата срещу погазването на 
основните права. Трябва да се вмени отговорност на многонационалните предприятия и 

                                                      
17 

 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна 
на някои големи дружества и групи COM(2013) 207 final – 2013/0110 (COD). 

18
 http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/principesdirecteursdelocdealintentiondesentreprisesmultinationales.htm. 

19 
 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.17.31_fr.pdf. 
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на инвеститорите, тъй като това е в техен интерес, но също и за да може да бъдат 
давани под съд, когато не проявяват бдителност. Предприятията трябва да се отчитат за 
спазването на стандартите на МОТ. Точността на техните декларации трябва да се 
контролира от независими агенции за определяне на нефинансов рейтинг. 

 
3.3.5.2 Голям брой многонационални предприятия са европейски и заемат водещи позиции, 

по-специално във Франция и Германия, в областта на международните рамкови 
споразумения относно КСО, подписани с международните синдикални федерации, 
включващи борбата срещу принудителния труд. В новата стратегия20 на ЕС за КСО 
през периода 2011-2014 г. се очаква европейските предприятия да поемат полагащата 
им се отговорност за зачитането на правата на човека21. 

 
3.3.5.3 Инвестициите също са лост: много инвеститори възприеха ПОИ 22 , принципите на 

отговорно инвестиране на ООН, и днес социално отговорните инвеститори държат 
22 % от ценните книжа, като 49 % от тези инвеститори са европейски.  

 
3.3.5.4 Предприятията могат да действат посредством политики за отговорно закупуване, но 

това могат да правят и местните администрации и власти, като при възлагането на 
обществени поръчки се уверяват, че предприятията, с които работят, са предприели 
мерки за премахване на принудителния труд от своите вериги за доставка. 

 
3.3.5.5 Европейските НПО имат водещи позиции и по отношение на правата на потребителите 

да знаят къде и при какви условия са произведени дрехите и обувките23, а също и 
хранителните продукти от трети страни. Изискването за по-голяма прозрачност и 
проследяемост на всички елементи, влизащи в състава на даден продукт или услуга, би 
трябвало да позволи да се премахне принудителният труд. 

 

                                                      
20 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:bg:PDF. 
21 

 ЕС (2011 г.) Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност, 
 COM(2011) 681 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:bg:PDF. 
22 

 Интернет сайт, посветен на „Принципите на отговорно инвестиране на ООН“: http://www.unpri.org/ (на английски език). 
23 

 Интернет сайт на кампанията „Clean Clothes“ (Чисти дрехи): http://www.cleanclothes.org/ (на английски език). 
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3.3.5.6 Много синдикални организации имат опит, който могат да споделят – въвеждане на 
обучения за това как да се подхожда към работниците, извършващи принудителен труд, 
методи за работа с НПО, специализирани в подпомагането на нелегалните мигранти, но 
все още не всички осъзнават като цяло мащабите на проблема – мнозина смятат, че 
това не се случва в техните страни или че не могат да направят нищо. Държавите могат 
да помогнат на синдикалните организации да организират работниците от неформалния 
сектор. 

 
Синдикалните организации на страните, възлагащи поръчки, би трябвало да подкрепят 
синдикализирането в страните, които изпълняват поръчките, и исканията на 
работниците от трети страни за заплати, с които може да се живее, и за достойно 
работно време. 
 
Комитетите за европейски секторен социален диалог са едно от средствата за 
повишаване на информираността и действия срещу принудителния труд. 

 
Брюксел, 30 април 2014 г. 
 

Председател 
на Европейския икономически и социален 

комитет 
 
 
 
 

Henri Malosse 
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