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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl pasiūlytos Tarptautinės 

darbo organizacijos (TDO) konvencijos, papildytos rekomendacijomis dėl namų ūkio 

darbuotojų, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 16 d. TDO Tarptautinės darbo konferencijos priimtą 

TDO konvenciją Nr. 189 ir rekomendaciją Nr. 201 dėl deramo darbo namų ūkio 

darbuotojams, 

– atsižvelgdamas į 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 

A. kadangi darbas namų ūkyje, nepaisant jo pridėtinės vertės visuomenei ir ekonomikai ir 

su juo susijusių galimybių, tebėra nepakankamai įvertinamas pinigais, taip pat dažnai 

yra neoficialus, nedokumentuojamas ir nėra laikomas įprastu darbu; 

B. kadangi TDO konvencija Nr. 189 ir rekomendacija Nr. 201 dėl deramo darbo namų 

ūkio darbuotojams yra istorinis tarptautinių standartų rinkinys, kuriuo siekiama gerinti 

dešimčių milijonų namų ūkio darbuotojų darbo sąlygas visame pasaulyje; kadangi 

dauguma namų ūkio darbuotojų yra moterys, o TDO konvencijoje Nr. 189 nustatyti 

nauji standartai yra svarbus žingsnis didinant lyčių lygybę darbo srityje ir užtikrinant 

teisės aktuose numatytas lygias moterų teises ir apsaugą; vis dėlto kadangi kol kas TDO 

konvenciją Nr 189 yra ratifikavusios 22 valstybės, o iš jų tik šešios yra ES valstybės 

narės; 

C. kadangi iki šiol namuose dirbančių ir priežiūros paslaugas teikiančių asmenų darbas ES 

valstybėse narėse labai menkai ir nevienodai reglamentuojamas ir, nors šis sektorius dėl 

Europoje vykstančių demografinių pokyčių didėja, labai mažai žinoma apie tikrąją jo 

apimtį ekonomikoje ir trūksta patikimų statistinių duomenų; 

D. kadangi namų ūkio darbuotojų arba priežiūros paslaugas teikiančių asmenų darbo 

santykiai įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi: nuo mažai apmokamų, nedeklaruotų 

darbuotojų, dokumentų neturinčių ir nedeklaruotų darbuotojų migrantų iki darbo namų 

ūkyje ir priežiūros paslaugų, kurios teikiamos kaip viešosios socialinės paslaugos arba 

privačiosios socialinės paslaugos, kurias teikia įmonės, agentūros, asociacijos ir 

kooperatyvai, arba kurios teikiamos tiesiogiai įdarbinus privatiems subjektams; 

E. kadangi, TDO duomenimis, 2010 m. namų ūkio sektoriuje dirbo daugiau kaip 52 mln. 

asmenų, ir prie šio skaičiaus dar reikia pridėti 7,4 mln. jaunesnių nei 15 metų amžiaus 

namų ūkio darbuotojų; kadangi, TDO duomenimis, 83 proc. visų pasaulio namų ūkio 

sektoriuje dirbančių asmenų 2010 m. sudarė moterys (didžioji dalis šio darbo 

nedeklaruojama); kadangi ES, TDO teigimu, yra apie 2,5 mln. namų ūkio darbuotojų; 

kadangi 88 proc. jų yra moterys; kadangi tai sektorius, kuriame daugiausia dirba 

moterys; kadangi namų ūkyje dirbantys ir priežiūros paslaugas teikiantys darbuotojai 

labai prisideda prie strategijos „Europa 2020“ lyčių lygybės tikslų, nes daugeliui ES 

šeimų veiksmingai teikia infrastruktūrą, padedančią užtikrinti profesinio ir asmeninio 
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gyvenimo pusiausvyrą; kadangi, turint mintyje didelį nedeklaruojamo darbo namų 

ūkiuose ES ir pasaulyje mastą, tikėtina, kad šis skaičius neparodo realios padėties; 

kadangi Europoje šešėlinė ekonomika sudaro daugiau kaip 15 proc. BVP, todėl susidaro 

daugiau kaip 2 000 mlrd. eurų nuostolis; 

F. kadangi namų ūkio darbuotojai ir priežiūros paslaugas teikiantys asmenys yra didėjanti 

darbuotojų kategorija, sudaranti vidutiniškai apie 1 proc. visų dirbančiųjų; 

G. kadangi namų ūkio darbuotojai susiduria su didele diskriminacija, atsižvelgiant į jiems 

taikomų teisių ir apsaugos lygį, palyginti su šalies bendraisiais standartais, ypač jei 

darbui namų ūkyje taikoma ne bendroji darbo teisė, bet jis reguliuojamas specialiais 

teisės aktais ir (arba) kolektyvinėmis derybomis; kadangi svarbiausios namų ūkio 

darbuotojų diskriminacijos rūšys yra ribotai taikomas socialinis draudimas (pirmiausia 

nedarbo pašalpos, ligos ir nelaimingų atsitikimų išmokos, taip pat nėštumo ir gimdymo, 

vaiko priežiūros ir kitos priežiūros arba slaugos atostogos) ir dažnai netaikoma apsauga 

nuo atleidimo iš darbo; 

H. kadangi namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugas teikiančių asmenų darbas 

labiausiai susijęs su šia rizika: darbo neužtikrintumu, judumu, nepastoviomis darbo 

valandomis, sezoniškumu, rotacija, neužtikrintumu, laikinumu, jis dažniausiai 

nedeklaruojamas; 

I. kadangi daug šio sektoriaus darbuotojų yra nedeklaruoti darbuotojai, nepilnamečiai, 

migrantai, asmenys, kurie nėra sudarę darbo sutarties ar neturi socialinio draudimo, 

laikini darbuotojai ar darbuotojai, kurių teisės ir kvalifikacija nepripažintos; 

J. kadangi pagal TDO konvenciją Nr. 189 namų ūkio darbuotojas – bet kuris viename ar 

keliuose namų ūkiuose pagal darbo santykius dirbantis asmuo, o tik kartkartėmis arba 

sporadiškai ir ne darbo santykių pagrindais namų ūkyje dirbantis asmuo nėra namų ūkio 

darbuotojas; 

K. kadangi priežiūra – darbas viešose, privačiose įstaigose arba privačiame (-iuose) namų 

ūkyje (-iuose) teikiant asmeninės vyresnio amžiaus, sergančių arba neįgalių asmenų 

priežiūros paslaugas, ir kadangi šias paslaugas gali teikti profesionalūs slaugytojai, 

kuriuos gali būti įdarbinę viešieji arba privatieji subjektai arba šeimos, arba kurie gali 

dirbti savarankiškai, arba šį darbą taip pat gali dirbti neprofesionalūs slaugytojai, kurie 

paprastai yra šeimos nariai; 

L. kadangi ES darbo namų ūkyje ir ypač priežiūros sektoriuje dirba ir vyrai, kuriems taip 

pat reikalinga tokia pat apsauga ir parama, užkertant kelią bet kokios rūšies 

diskriminacijai dėl lyties ir užtikrinant vienodas galimybes darbo rinkoje, kaip 

atitinkamai nustatyta SESV 19 ir 153 straipsniuose; 

M. kadangi taip pat reikia atkreipti dėmesį į namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugas 

teikiančių vyrų padėtį ir ilgai nedelsiant parengti ataskaitą, kurioje būtų atskleistos jų 

konkrečios problemos ir iššūkiai; 

N. kadangi namų ūkio darbuotojų paklausą lemia dvi svarbios demografinės tendencijos, 

būtent Europos visuomenės senėjimas ir aktyvesnis moterų dalyvavimas darbo rinkose; 



 

AD\1080465LT.doc 5/13 PE565.002v02-00 

 LT 

O. kadangi namų ūkio darbuotojai ir priežiūros paslaugų teikėjai (tiek vyrai, tiek moterys) 

atlieka svarbų ekonominį ir socialinį vaidmenį, nes padeda jų paslaugomis 

besinaudojantiems asmenims geriau suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, o 

daugeliui jų – ir įsitraukti į darbo rinką; 

P. kadangi didėjantis vyresnio amžiaus, mažėjantis darbingo amžiaus žmonių skaičius ir 

valstybių biudžetų suvaržymai turi didelį poveikį socialinėms paslaugoms ir kadangi tai 

taip pat turės poveikį asmenims, kurie – dažnai sudėtingomis aplinkybėmis – turės 

derinti darbą su priežiūros įsipareigojimais; 

Q. kadangi norint realių namų ūkio darbuotojų gyvenimo pokyčių reikia skatinti socialinius 

ir požiūrio pokyčius, o šis procesas sudėtingas ir ilgas; 

R. kadangi slaugytini arba prižiūrėtini asmenys gyvena ir vietovėse, kuriose trūksta viešųjų 

išteklių, kurios yra izoliuotos arba kuriose yra susiklosčiusios kitos aplinkybės, dėl 

kurių sunku gauti profesionalių priežiūros paslaugų arba viešų ar privačių slaugymo ir 

priežiūros įstaigų paslaugų, ir kadangi šiuos asmenis galbūt prižiūri tik neprofesionalūs 

priežiūros paslaugų teikėjai, kurie dažnai, bet ne visada, yra šeimos nariai; 

S. kadangi formuojant profesionalias paslaugas tam tikro sektoriaus darbuotojams kartu 

suteikiamos užimtumo ir socialinės apsaugos teisės, lygiavertės teisėms, kurias turi 

darbuotojai, dirbantys pagal teisės aktais reglamentuojamas darbo sutartis, įskaitant 

deramą darbo užmokestį, reguliuojamas darbo valandas, mokamas atostogas, darbuotojų 

saugą ir sveikatą, pensiją, nėštumo ir gimdymo ir (arba) vaiko priežiūros ir laikinojo 

nedarbingumo atostogas, kompensaciją neįgalumo atveju, taisykles, kuriomis 

reglamentuojamas atleidimas iš darbo arba darbo sutarties nutraukimas, žalos 

atlyginimas piktnaudžiavimo atveju ir galimybė dalyvauti mokymuose; kadangi darbo 

namų ūkiuose ir priežiūros paslaugų sektorius gali būti formuojamas derinant viešąjį 

finansavimą (mokesčių lengvatas), socialinį finansavimą (šeimos pašalpas, pagalbą 

įmonėms, savidraudos įmones ir sveikatos draudimą, įmonių tarybas ir pan.) ir privatųjį 

finansavimą (privačių asmenų mokėjimą už paslaugas); 

T. kadangi namų ūkio darbuotojams ir priežiūros paslaugų teikėjams dažnai sudėtinga 

integruotis į įprastą darbo rinką dėl administracinių ir kalbinių kliūčių, ilgalaikės 

nedeklaruojamo darbo namų ūkio sektoriuje tradicijos kai kuriose šalyse, sunkumų 

derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą arba dėl kitų priežasčių; 

U. kadangi abiejuose sektoriuose plačiai paplitęs nedeklaruojamas darbas ir išnaudojimas; 

V. kadangi būtina atkreipti dėmesį į vaikų darbą, priekabiavimą ir plataus masto darbo 

teisių pažeidimus darbo namų ūkyje sektoriuje, ypač valstybėse narėse įsteigtuose 

trečiųjų šalių diplomatų namų ūkiuose, kuriuose dirbantys asmenys dažniausiai į ES 

atvyksta pagal kitokį leidimą dirbti nei kiti namų ūkio darbuotojai migrantai ir kuriuose 

taikomas eksteritorialumo principas; 

W. kadangi priežiūros paslaugos teikiamos oficialiai ir neoficialiai, todėl rengiant politiką 

būtina atsižvelgti į šį dvejopą požiūrį; 

X. kadangi nelegaliai šalyje esančių darbuotojų imigrančių diskriminacijos mastas kelia 

nerimą, nes jos nepraneša apie išnaudojimo atvejus, neteisėtą atleidimą iš darbo, 
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nesumokėtą atlyginimą, smurtą, diskriminaciją, blogą elgesį, priverstinį darbą, 

priverstinę tarnystę arba laisvės apribojimą, neturėdamos pakankamai žinių apie savo 

teises ir susidurdamos su tokiomis kliūtimis, kaip kalba ar baimė būti sulaikytoms, 

deportuotoms ar prarasti darbą; 

Y. kadangi į dabartinės Darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvos (Direktyvos 

89/391/EEB) taikymo sritį patenka oficialiai įdarbinti namų ūkio darbuotojai ir 

priežiūros paslaugas teikiantys asmenys, išskyrus tiesiogiai privačių namų ūkių 

įdarbintus darbuotojus; 

Z. kadangi namų ūkio ir priežiūros paslaugų sektoriuje sukuriama daug darbo vietų; 

kadangi šios darbo vietos turi būti kokybiškos, nes dėl šiame sektoriuje atliekamo darbo 

daugeliui žmonių sudaromos sąlygos būti ekonominiu ir socialiniu atžvilgiu aktyviems 

už namų ūkio ribų; 

AA. kadangi tarp darbdavio ir namų ūkyje įdarbintos darbuotojos atsirandantis santykis yra 

ypatingo pobūdžio, nes darbuotoja dažnai dirba, o kartais ir gyvena darbdavio namuose; 

kadangi reikia užtikrinti teisę į apsaugą nuo priekabiavimo ir didesnės piktnaudžiavimo 

rizikos; 

AB. atkreipia dėmesį į sektoriaus, kuriame teikiamos įsidarbinimo galimybės daugeliui 

darbuotojų, pirmiausia žemos kvalifikacijos darbuotojams, ekonominę svarbą; 

AC. kadangi spėjama, jog šeimoms atliekamas darbas ir teikiamos paslaugos sudaro 

4,9 proc. – iš viso 10.7 mln. – Europos darbo vietų; tai rodo ekonominę šio pobūdžio 

paslaugų svarbą; 

AD. atkreipia dėmesį į socialines problemas, pvz., visuomenės senėjimą arba socialinę 

atskirtį, taip pat į būtinybę lengvinti profesinio ir šeiminio gyvenimo derinimą; 

AE. kadangi namų ūkio darbuotojai ir priežiūros paslaugų teikėjai labai palengvina vyresnio 

amžiaus žmonių, tėvų (taip pat vienišų tėvų) ir vaikų gyvenimą, todėl nusipelno didelio 

visuomenės pripažinimo; kadangi ypatingos pagarbos taip pat vertos didžiulės savanorių 

ir šeimos narių pastangos užtikrinant priežiūrą; 

AF. kadangi visoje Europoje profesionalūs su namų ūkiu susijusių paslaugų teikėjai 

palengvina namų ūkiams, visų pirma vaikų turinčioms šeimoms ir kelių kartų šeimoms, 

tenkančią naštą; 

AG. kadangi namų ūkyje teikiamos paslaugos, darbas šeimoje ir priežiūra namuose teikia 

galimybes didinti ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje; 

AH. kadangi per kelerius pastaruosius metus išaugo namų ūkio darbuotojomis dirbančių 

migrančių dalis; 

AI. kadangi galiojančių nacionalinės teisės aktų dėl namų ūkio darbuotojų ir priežiūros 

teikėjų teisių apsaugos stebėjimas ir taikymas yra uždavinys, kurį kai kurios valstybės 

narės dar turi įvykdyti; 

AJ. kadangi, tinkamai reguliuojant šį sektorių, būtų galima lengviau kovoti su 
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nedeklaruojamu darbu; 

AK. kadangi reguliuojamas ir oficialus darbas namų ūkyje gerina juo užsiimančių asmenų 

gyvenimo kokybę, jiems teikiamos socialinės paslaugos ir apsauga nuo išnaudojimo ir 

diskriminacijos, mažinama skurdo rizika, marginalizacija, stigmatizavimas, išsaugomas 

prestižas, o darbdaviui suteikiamos didesnės paslaugų kokybės garantijos ir padedama 

surinkti daugiau lėšų į valstybių narių socialinius fondus; 

AL. kadangi tinkama neįgaliųjų, vyresnio amžiaus žmonių, ligonių, priklausomų asmenų ir 

vaikų apsauga yra pagrindinis ES principas ir kadangi darbas namų ūkyje ir priežiūros 

darbas yra esminis sektorius jų apsaugai užtikrinti; 

AM. kadangi dėl griežtų taupymo priemonių, kurios buvo pradėtos taikyti dėl krizės, 

sumažėjo viešųjų investicijų į priežiūros sektorių, todėl daug žmonių, daugiausia 

moterų, buvo priversti sumažinti darbo valandų skaičių arba grįžti į namus užsiimti 

priklausomų asmenų, vyresnio amžiaus žmonių arba vaikų priežiūra; 

AN. kadangi nepaisant to, kokioje darbo vietoje šie asmenys atlieka savo darbą, darbdaviai 

vis vien privalo laikytis sveikatos ir saugos bei rizikos prevencijos sąlygų ir gerbti 

privatumą tų asmenų, kurie nakvoja jų namuose; 

1. ragina valstybes nares skubiai ratifikuoti TDO konvenciją Nr. 189 ir užtikrinti, kad ji 

būtų griežtai taikoma siekiant pagerinti darbo sąlygas ir įgyvendinti joje išdėstytus 

straipsnius, taip pat 2011 m. TDO rekomendaciją Nr. 201 „Dėl oraus darbo namų ūkio 

darbuotojams“; primena, kad pagal TDO Konstituciją vyriausybės privalo pateikti 

konvenciją ir rekomendaciją savo nacionalinės teisės aktų leidėjams, kad būtų 

skatinama įgyvendinti šias priemones, ir kad konvencijos atveju pateikimo procedūra 

taip pat būtų siekiama skatinti ratifikavimą; 

2. mano, kad visoms valstybėms narėms ratifikavus konvenciją būtų gerokai pasistūmėta į 

priekį žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos srityje, taip pat būtų pasiųstas stiprus 

politinis signalas dėl bet kokio smurto prieš darbuotojus, ypač namų ūkio darbuotojas 

moteris, išnaudojimo ir priekabiavimo panaikinimo; 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares, kai jos persvarsto atitinkamus teisės (ar nacionalinės 

teisės) aktus ir siūlo naujus, užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į namų ūkio ir priežiūros 

darbuotojų interesus ir paisoma nacionalinės kompetencijos; 

4. ragina Komisiją tęsti darbą rengiant priežiūros darbuotojų direktyvą, kaip pageidavo 

Parlamentas, ir palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą įgyvendinant iniciatyvą 

„Nauja pradžia dirbantiems tėvams ir teikiantiems priežiūros paslaugas“; 

5. ragina valstybes nares parengti specialią teisės sistemą, kad būtų galima nustatyti įvairių 

suinteresuotųjų šalių teises ir pareigas ir sudaryti sąlygas teisėtam ir organizuotam namų 

ūkio ir priežiūros darbuotojų užimtumui, siekiant suteikti teisinį tikrumą ir šio 

sektoriaus darbuotojams, ir jų potencialiems darbdaviams; dėl to prašo atsižvelgti į 

darbo sutarties ypatumus ir į tai, kad daugelis darbdavių yra privatūs asmenys, galbūt 

prastai išmanantys teisinius formalumus; 

6. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti kurti darbuotojų kooperatyvus priežiūros ir 
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namų ūkio paslaugų sektoriuose, ypatingą dėmesį skiriant kaimo vietovėms, 

atsižvelgiant į teigiamą poveikį, kurį jie turės kokybiškų ir tvarių darbo vietų, 

pirmiausia skirtų integravimosi į darbo rinką sunkumų patiriantiems darbuotojams, 

kūrimui; 

7. ragina valstybes nares pagal TDO konvencijos Nr. 189 17 straipsnį nustatyti 

veiksmingus ir prieinamus skundų teikimo mechanizmus ir priemones, užtikrinančias 

atitiktį nacionalinės teisės aktams ir namų ūkio darbuotojų apsaugos reglamentams; be 

to, ragina valstybes nares parengti ir įgyvendinti darbo inspekcijų, teisės aktų vykdymo 

užtikrinimo ir nuobaudų priemones, deramai atsižvelgiant į darbo namų ūkyje 

ypatumus, laikantis nacionalinių teisės aktų ir reglamentų. prašo tokiose priemonėse 

nurodyti sąlygas, kurioms esant gali būti leista patekti į namų ūkio patalpas, deramai 

gerbiant teisę į privatumą, kiek tai suderinama su nacionalinės teisės aktais ir 

reglamentais; prašo valstybes nares laikantis nacionalinės teisės aktų nustatyti 

mechanizmus, kuriuos pasitelkus būtų veiksmingai galima spręsti piktnaudžiavimo 

problemas, pvz., surengti patikrinimą namuose, jei yra įtarimų dėl piktnaudžiavimo; 

8. pripažįsta kai kurių valstybių narių nenorą reglamentuoti privačią sritį, bet mano, kad 

veiksmų nesiėmimas brangiai kainuos visuomenei ir susijusiems darbuotojams; 

pabrėžia, kad dėl prognozuojamo priežiūros darbuotojų paklausos augimo, pirmiausia 

namų ūkiuose, šie teisės aktai yra būtini, siekiant visapusiškai apsaugoti šiuos 

darbuotojus; todėl ragina valstybes nares kartu su socialiniais partneriais imtis 

priemonių, kad būtų sukurta tinkama ir derama patikrinimų sistema, atitinkanti TDO 

konvencijos Nr. 189 17 straipsnį, ir skiriamos atitinkamos nuobaudos už darbuotojų 

saugos ir sveikatos teisės aktų ir reglamentų pažeidimus; 

9. primena valstybėms narėms, kad svarbu veiksmingai kovoti su nedeklaruotu darbu, 

kurio dažnai tenka imtis namų ūkio darbuotojams ir priežiūros paslaugų teikėjams; 

primena, kad dirbdami nedeklaruotą darbą jie netenka socialinio draudimo ir kyla 

pavojus jų saugai bei sveikatai darbo vietoje; palankiai vertina Europos kovos su 

nedeklaruojamu darbu platformą, kuria siekiama užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui 

ir nuo jo atgrasyti, nes šešėlinė ekonomika nesuteikia darbo vietos garantijų, turi 

neigiamą poveikį priežiūros kokybei ir daugelio nedeklaruojamą priežiūros darbą 

dirbančių asmenų darbo sąlygoms, kelia grėsmę socialinės apsaugos sistemos tvarumui 

ir sumažina įplaukas į valstybės biudžetą dėl nesumokamų mokesčių; 

10. ragina valstybes nares investuoti į daugiau ir geresnių priemonių, skirtų nelegalaus 

darbo prevencijai, nustatymui ir kovai su juo namų ūkio ir priežiūros paslaugų 

sektoriuje, pirmiausia siekiant išvengti prekybos žmonėmis ir išnaudojimo darbe atvejų, 

taip pat siekiant nustatyti įmones, kurios teikia namų ūkio ir priežiūros paslaugas, 

naudodamosi nedeklaruojamu ir fiktyviu savarankišku darbu, kad būtų galima apsaugoti 

darbuotojus ir paskatinti perėjimą nuo nedeklaruojamo prie deklaruojamo darbo 

suteikiant geresnę apsaugą ir taikant geresnius ir lankstesnius kontrolės ir tikrinimo 

mechanizmus; 

11. rekomenduoja valstybėms narėms kartu su aiškiais namų ūkio darbuotojų ir priežiūros 

paslaugų teikėjų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais taikyti ir paskatas namų ūkio 

darbuotojams ir potencialiems jų darbdaviams rinktis teisėtą darbą; ragina valstybes 

nares šeimoms ir namų ūkio darbuotojams bei priežiūros paslaugų teikėjams taikyti 
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fiskalines pagalbos priemones ir paprastas deklaravimo sistemas, siekiant atgrasyti nuo 

nelegalaus darbo ir su juo kovoti, kaip Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas rekomenduoja savo nuomonėje „Paslaugų šeimai vystymas siekiant didinti 

užimtumo lygį ir skatinti lyčių lygybę darbe“ (SOC/508); rekomenduoja Komisijai 

skatinti valstybes nares keistis geriausia patirtimi, pasinaudoti sėkmingais pavyzdžiais, 

kurie sektoriui daro teigiamą poveikį socialiniu ir užimtumo aspektais, pavyzdžiui, 

„paslaugų kvitų sistema“ (paslaugų kuponai), kurią įgyvendina Belgija, arba „užimtumo 

universaliųjų paslaugų srityje čekiai“ Prancūzijoje; palankiai vertina tokio formalaus 

statuso suteikimo visuotinį socialinį poveikį, visų pirma kaimo vietovėse; 

12. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti ir įgyvendinti atitinkamą darbuotojų 

sveikatos ir saugos lygį, pvz., motinystės apsaugą, ir imtis veiksmų, kad būtų vykdoma 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių sužalojimų ar ligų prevencija; pabrėžia, kad 

reikia pagerinti šiame sektoriuje jau dirbančių asmenų standartus rengiant į praktiką 

nukreiptus mokymus ir taikant perkvalifikavimo programas; laikosi nuomonės, kad 

tokiuose mokymuose turėtų būti būti aiškinama, kaip išvengti su laikysena ir judesiais 

susijusios rizikos, biologinės ir cheminės rizikos, taip pat kaip naudotis pagalbinėmis 

technologijomis; 

13. ragina Komisiją įvertinti Darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvoje 89/391/EEB 

nustatytą išimtį; 

14. ragina Komisiją ir valstybes nares rinkti, analizuoti ir skelbti patikimus statistinius 

duomenis, suskirstytus pagal amžių, lytį ir pilietybę, kad būtų galima rengti 

argumentuotas diskusijas ir kartu ieškoti geriausių sprendimų, kaip suteikti darbo namų 

ūkyje sektoriui oficialų statusą, ir prašo įpareigoti EUROFOND ir OSHA parengti 

apsaugos, skundų teikimo ir informuotumo didinimo priemones; 

15. ragina Komisiją įtraukti diskusijas dėl namų ūkio ir priežiūros paslaugų sektorių 

darbuotojų padėties į Užimtumo komiteto (EMCO) darbotvarkę; 

16. prašo valstybių narių, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kurti ir tobulinti 

informavimo apie namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų teises kanalus ir 

visiems darbuotojams užtikrinti didžiausią įmanomą prieigą prie informacijos; 

atsižvelgdamas į tai, rekomenduoja pasinaudoti geriausia valstybių narių patirtimi ir 

įsteigti regioninius ir vietinius informavimo centrus, pagalbos linijas ir sukurti interneto 

svetaines, kurie teiktų pagalbą ir informaciją (taip pat rengtų informacines kampanijas) 

apie namų ūkio ir priežiūros darbuotojų teises kiekvienoje valstybėje narėje nacionaline 

tos valstybės kalba ir kitomis vartojamomis kalbomis; pabrėžia, kad pilietinės 

visuomenės organizacijos, pvz., dirbančios moterų ir migrantų teisių užtikrinimo srityse, 

taip pat turėtų teikti šią informaciją; pažymi, kad šios priemonės turi būti parengtos taip, 

kad potencialius darbdavius (įskaitant šeimas ir agentūras) būtų galima supažindinti su 

geriausios praktikos pavyzdžiais, teikti jiems patarimų ir rekomendacijų, taip pat 

pasiūlyti šablonines darbo sutartis, siekiant užtikrinti, kad darbdaviai laikytųsi 

įsipareigojimų; 

17. primena valstybėms narėms, kad pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių 

santykių diplomatinės delegacijos privalo laikytis jų priėmimo valstybės teisės aktų ir 

taisyklių, įskaitant darbo teisės aktus, ir ragina valstybes nares veiksmingai užtikrinti jų 

vykdymą, kad būtų išvengta diplomatų namų ūkių nebaudžiamumo, kai namų ūkio 
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darbuotojai išnaudojami; prašo valstybes nares apsvarstyti, kaip būtų galima geriau 

apsaugoti dirbančiuosius diplomatiniams korpusams ir juose, ir suteikti namų ūkio 

darbuotojams galimybę keisti darbą; 

18. rekomenduoja visose valstybėse narėse parengti standartinę darbo namuose ir priežiūros 

paslaugų teikimo sutartį, atsižvelgiant į socialinių partnerių, darbdavių ir darbuotojų 

moterų socialinį dialogą; 

19. pabrėžia, kad reikia informuoti darbdavius apie jų įsipareigojimus ir teikti jiems 

informaciją apie gerąją patirtį, susijusią su įdarbinimu, teisinius įsipareigojimus, 

sankcijas už pažeidimus ir informacijos teikimo paslaugas bei pagalbą šalims, taip pat 

pabrėžia, kad svarbu, jog darbdaviai pripažintų šią grupę kaip teises turinčius 

darbuotojus; 

20. rekomenduoja valstybėms narėms rengti informavimo kampanijas siekiant padidinti 

viešųjų ir privačių institucijų, šeimų ir apskritai visuomenės supratimą, sąmoningumą ir 

informuotumą ir padidinti pagarbą šiai profesijai bei pripažinti svarbų namų ūkio 

darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų moterų darbą ir indėlį užtikrinant visuomenės 

veikimą; 

21. ragina socialinius partnerius ir visų pirma profesines sąjungas tinkamai atstovauti 

Europos ir nacionaliniu lygmenimis, vykdyti intensyvesnes nacionalinę praktiką 

atitinkančias sektorių kolektyvines derybas, kad būtų veiksmingai gerinamos ir 

užtikrinamos deramos darbo sąlygos šiuose sektoriuose; taip pat ragina profesines 

organizacijas, namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų vardu veikiančias 

organizacijas ir kitas susijusias pilietinės visuomenės organizacijas tinkamai atstovauti 

ir užtikrinti, kad jos iki galo suprastų iššūkius, susijusius su moterų – namų ūkio 

darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų – darbo teisių užtikrinimu; 

22. apgailestauja, kad įvairiose valstybėse narėse namų ūkio darbuotojos priežiūros 

paslaugų teikėjos vis dar nepakankamai atstovaujamos profesinių sąjungų 

organizacijose ir ragina sudaryti sąlygas šių darbuotojų dalyvavimui profesinėse 

sąjungose; 

23. ragina atsakingas nacionalines valdžios institucijas teikti valstybės pagalbą ir remti 

namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų kooperatyvų, savarankiškų 

asociacijų ir platformų steigimą, nes šios organizacijos padeda organizuotai ginti šią 

grupę; 

24. ragina visuose sektoriuose imtis ryžtingų veiksmų prieš įmones, kurių verslo modelis 

pagrįstas nelegalių darbuotojų išnaudojimu siekiant kuo labiau sumažinti veiklos 

išlaidas, gauti kuo daugiau pelno ir iš konkurencijos išstumti įstatymų besilaikančias 

įmones; 

25. ragina politikos formuotojus pripažinti namų ūkio paslaugas, darbą šeimoje ir priežiūrą 

namuose kaip vertingą ekonomikos sektorių, kurį reikia geriau reglamentuoti valstybėse 

narėse, siekiant sukurti namų ūkio darbuotojams palankią aplinką ir suteikti šeimoms 

galių prisiimti darbdavių vaidmenį; 

26. rekomenduoja parengti tikslinę mokymo programą socialiniams atstovams, tiesiogiai 
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dalyvaujantiems sprendžiant šią problemą (policijos pareigūnams ir socialiniams 

darbuotojams), kad jie galėtų veiksmingiau padėti tokios diskriminacijos aukoms; 

27. pabrėžia, kad svarbu skatinti namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugų teikėjų 

įgūdžių ir kvalifikacijos pripažinimą, taip siekiant suteikti jiems daugiau profesinio 

vystymosi galimybių, taip pat pasiūlyti specialius mokymus darbuotojams, 

prižiūrintiems pagyvenusius asmenis bei vaikus, norint paskatinti kurti kokybiškas 

darbo vietas, kuriomis būtų užtikrinamas kokybiškas užimtumas ir geresnės darbo 

sąlygos, įskaitant oficialių sutarčių sudarymą, galimybę mokytis ir didesnį socialinį 

pripažinimą; pripažįsta, kad svarbu užtikrinti įgytos patirties, įgūdžių ir kvalifikacijos 

pripažinimą bei patvirtinimą, taip pat skatinti profesinį vystymąsi; mano, kad norint to 

pasiekti ypač svarbu parengti mokymo ir žinių atnaujinimo kursus; 

28. pabrėžia profesionalių, su namų ūkiu susijusių paslaugų reikšmę mažinant kelių kartų 

šeimoms ir vaikų turinčioms šeimoms tenkančią naštą; 

29. ragina Komisiją skatinti valstybes nares nustatyti sistemas, kurios palengvintų 

formalaus statuso suteikimą, mokymąsi, nuolatinį gebėjimų ir kvalifikacijos tobulinimą 

ir namų ūkio ir priežiūros darbuotojų (moterų) kvalifikacijos pripažinimą, prireikus 

įtraukiant raštingumo ugdymą, siekiant pagerinti jų asmeninio, profesinio ir darbo 

srities tobulėjimo galimybes; 

30. reiškia susirūpinimą dėl nepakankamos namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugų 

teikėjų moterų, už kurias atsakingos įmonės arba įdarbinimo agentūros, kontrolės, 

stebėsenos ir priežiūros, ir primena, kad reikia padidinti viešojo sektoriaus inspektorių ir 

inspekcijų skaičių siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų; 

31. ragina valstybes nares imtis ryžtingų veiksmų dėl darbo namų ūkiuose ir priežiūros 

paslaugų sektorių, teikiančių didelę pridėtinę vertę ekonomikai, pripažįstant šį darbą 

kaip visateisę profesinę veiklą ir užtikrinant namų ūkio darbuotojų ir priežiūros 

paslaugų teikėjų realias darbuotojų teises ir socialinę apsaugą priimant darbo teisės 

aktus ar pasirašant kolektyvines sutartis, visų pirma dėl atlyginimų, darbo laiko, 

sveikatos ir saugos darbe, atostogų, motinystės atostogų, teisių į pensiją ir įgūdžių 

pripažinimo, kartu atsižvelgiant į specifines šio sektoriaus ypatybes; 

32. pakartoja Parlamento raginimą pradėti struktūrinį sektorinį dialogą asmenų priežiūros 

sektoriuje1; 

33. ragina valstybes nares keistis geriausia patirtimi, siekiant stiprinti veiksmus ir poveikį; 

34. primena, kad reikia oficialiai pripažinti pagal programą „Au pair“ dirbančius asmenis 

laikantis Europos susitarimo dėl „au pair“ įdarbinimo, ir padidinti tikrinimų ir kontrolės 

skaičių, kad šie asmenys netaptų nelegaliu ir pigiu namų ūkio darbuotojų ar priežiūros 

paslaugas teikiančių asmenų pakaitalu; 

35. siūlo Komisijai apsvarstyti, ar reikėtų ir ar būtų naudinga priimti teisės aktą, apimantį 

Konvencijoje Nr. 189 pripažintas teises ir taikomą priežiūros paslaugų teikėjams ir 

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

0328+0+DOC+XML+V0//LT 



 

PE565.002v02-00 12/13 AD\1080465LT.doc 

LT 

tiems, kurie šias paslaugas teikia laikinai, kartais arba labai retai, skiriant ypatingą 

dėmesį itin nepalankioje padėtyje esančioms asmenų grupėms; 

36. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad namų ūkio darbuotojai ir priežiūros 

paslaugų teikėjai Europoje būtų vertinami kaip žmonės ir galėtų siekti profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyros, taip pat kad jiems būtų taikoma Darbo laiko 

direktyva (2003/88/EB), siekiant darbuotojams užtikrinti svarbius poilsio laikotarpius ir 

kad jie nebūtų verčiami dirbti per daug valandų; 

37. pakartoja Parlamento reikalavimą teikti deramą ir tinkamą paramą neformaliesiems 

priežiūros paslaugų teikėjams; 

38. pabrėžia, kad ES migracijos politiką reikia pritaikyti prie namų ūkio darbuotojų 

poreikio darbo rinkoje, siekiant apsaugoti migrantes, kad jos nepatektų į padėtį, kurią 

sukelia nelegalus darbas; 

39. primena Europos Tarybai jos prievolę patikrinti, ar laikomasi Europos konvencijos dėl 

migruojančių darbuotojų teisinio statuso ir Tarptautinės konvencijos dėl visų darbuotojų 

migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos, kurias 1990 m. gruodžio 18 d. patvirtino JT 

Generalinė Asamblėja priimdama rezoliuciją Nr. 45/158; 

40. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti tinkamą namų ūkio darbuotojų ir priežiūros paslaugų 

teikėjų apsaugą, tačiau drauge atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu jų įdarbinimo 

procedūrų nepadaryti labai lėtų ir sudėtingų, nes tai gali atgrasyti kai kuriuos darbdavius 

nuo šių asmenų samdymo; atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares kurti oficialias 

namų ūkio darbuotojų samdos sistemas, panašias į paslaugų čekių sistemą, kuri yra 

privatiems namų ūkiams skirta paprasta ir greita priemonė apmokėti už šių samdomų 

darbuotojų darbą ir užtikrinti jų socialinį draudimą; 

41. ragina ES institucijas iš dalies pakeisti visas ES direktyvas, prieštaraujančias TDO 

konvencijai Nr. 189; 

42. ragina valstybes nares užtikrinti, kad dirbantys pagal namų ūkio darbuotojų ir priežiūros 

paslaugų teikėjų vizas darbuotojai galėtų keisti darbdavį, jei jie patyrė piktnaudžiavimą, 

buvo pažeistos jų žmogaus teisės, jų darbo aplinka neatitinka standartų arba jie dirba 

sąlygomis, kurios laikomos neatitinkančiomis nacionalinės arba Europos darbo teisės 

aktuose nustatytų nacionalinių standartų; 

43. ragina valstybes nares, kuriose nustatytas nacionalinis minimalus darbo užmokestis, 

užtikrinti, kad visiems namų ūkio darbuotojams ir priežiūros paslaugų teikėjams būtų 

mokamas bent toks darbo užmokestis; 

44. ragina valstybes nares užtikrinti, kad namų ūkio darbuotojai ir priežiūros paslaugų 

teikėjai gautų nacionalinės teisės aktuose nustatytas pensijų išmokas. 
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