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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog direktive obravnava pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi 
sezonskega dela in pomeni velik napredek pri izgradnji celovite skupne politike priseljevanja 
EU. Je del svežnja o zakonitem priseljevanju, ki ga je Komisija objavila konec leta 2005, in ki 
omogoča sprejetje petih ločenih zakonodajnih ukrepov za usklajeno oblikovanje in razvoj 
politike priseljevanja EU. Prvi ukrep, t.i. direktiva o modri karti (Direktiva 2009/50/ES), je bil 
sprejet 25. maja 2009. Parlament je predlog direktive o enotnem dovoljenju sprejel na prvi 
obravnavi 24. marca 2011, sedaj pa o njem razpravlja s Svetom. Ta predlog direktive je bil 
vložen hkrati s predlogom direktive o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav 
v okviru premestitev znotraj podjetja (KOM(2010)0378).
Upoštevati bo morala obstoječo zakonodajo o priseljevanju in biti skladna z njo.
Glavni cilji direktive so:
– vzpostaviti skupen okvir za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega 
dela (v nadaljevanju „sezonski delavci“), ki bo temeljil na jasnih, ustreznih in preglednih 
pravilih; 
– omogočit pobude in ukrepe, s katerimi se bo zagotovilo, da sezonski delavci ne ostanejo 
nezakonito v EU po izteku dovoljenja za prebivanje; 
– zaščititi sezonske delavce, da se ne bodo soočali z izkoriščanjem in nedostojnimi delovnimi 
in življenjskimi pogoji.
Pripravljavec mnenja želi poudariti, da poročilo obravnava zgolj tiste dele predloga, ki 
spadajo v delovno področje Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, bodisi izključno 
(uvodne izjave 20, 21 in 22, člena 3(f) in16 ter glede izključitev, ki se nanašajo na trg dela in 
socialno varnost, uvodna izjava 9 in člen 2(2)), bodisi so v njegovi deljeni pristojnosti 
(uvodne izjave 7, 10, 12, 13, 14, 19 in 23 ter členi 3(b), 3(c), 4(2), 5(1)(a), 5(1)(d), 6(2), 14 in 
17). 

Glavna vprašanja v zvezi s to direktivo, ki spadajo v delovno področje odbora so izkoriščanje 
ter ponižujoči življenjski in delovni pogoji, ki jih morajo prenašati sezonski delavci. 

Pri tem je treba poudariti, da je med sezonskimi delavci najlažje izkoriščati tiste, ki so v EU 
nezakonito. Direktiva o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (Direktiva 2009/52/ES) je izjemno 
pomembna v boju proti nezakonitem priseljevanju. Vendar bo obravnavana direktiva 
pomembno prispevala na tem področju z vzpostavitvijo jasnega, skupnega in preglednega 
okvira za vstop in prebivanje migrantov v državah članicah zaradi sezonskega dela in torej 
spodbujala uporabo zakonitih poti priseljevanja. 

Pri iskanju načinov za varstvo sezonskih delavcev je treba podrobno slediti stališču iz 
resolucije Parlamenta z dne 26. septembra 2007 o načrtu politike zakonitega priseljevanja, 
katere del je ta predlog direktive: „ponovno opozarja na to, da je treba odpraviti dvojna merila 
glede pravic, ki veljajo za različne kategorije delavcev, in še posebej paziti na pravice 
sezonskih delavcev in plačanih pripravnikov, ki so najbolj izpostavljeni možnosti zlorabe“. 
Ta cilj je treba doseči ne samo zaradi enakosti, socialne pravičnosti in spoštovanja 
dostojanstva sezonskih delavcev temveč tudi zaradi priznavanja njihovega prispevka z delom 
in socialnovarstvenimi prispevki, ki jih plačujejo za socialni in gospodarski razvoj držav 
članic in Evropske unije. EU potrebuje sezonske delavce iz razlogov, ki so demografske 
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narave in povezani s kvalificiranostjo, pa tudi iz bolj občih razlogov, zato jim je treba 
zagotoviti poštene in spodobne delovne pogoje.

Za zaščito sezonskih delavcev je treba sprejeti ukrepe – zlasti glede delovnih pogojev –, ki 
bodo zagotavljali popolno spoštovanje načela enake obravnave sezonskih delavcev iz tretjih 
držav in domačih sezonskih delavcev države članice. Popolno spoštovanje tega načela je tudi 
pogoj, da se izognemo socialnemu dampingu in nelojalni konkurenci. 

Ključni vidik za dostojne življenjske pogoje, ki naj bi jih uživali sezonski delavci, je tudi 
nastanitev. Zagotovljena bi jim morala biti „ustrezna namestitev“, kar je treba jasneje 
opredeliti. Preprečiti je treba, da bi se sezonske delavce izkoriščalo tako, da bi morali 
plačevati prevelik delež svojega čistega prihodka za najemnino.

Pomembno je tudi spremljanje. Vzpostaviti je treba učinkovite in temeljite mehanizme za 
inšpekcijski nadzor in spremljanje ter razviti učinkovita pritožna sredstva. Organi, ki so 
pristojni za ukrepe spremljanja po tej direktivi, bi morali imeti zagotovljena sredstva, 
potrebna za kar najučinkovitejše opravljanje njihovih nalog.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ta direktiva ne sme vplivati na pogoje 
za opravljanje storitev v okviru 
člena 56 PDEU. Zlasti ne sme vplivati na 
pogoje za zaposlitev, ki se v skladu z 
Direktivo Evropskega parlamenta in 
Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o 
napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev uporabljajo za 
delavce, ki jih podjetje s sedežem v državi 
članici napoti na opravljanje storitve na 
ozemlje druge države članice.

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Dejavnosti, ki so odvisne od 
minevanja letnih časov, so značilne za 
panoge, kot sta kmetijstvo med sajenjem 
ali pobiranjem pridelka ali turizem med 
počitnicami.

(10) Dejavnosti, ki so odvisne od 
minevanja letnih časov, so značilne za 
panoge, kot sta kmetijstvo in vrtnarstvo
med sajenjem ali pobiranjem pridelka ali 
turizem med počitnicami.

Or. en

Obrazložitev

Tudi vrtnarstvo je sektor, ki je odvisen od minevanja letnih časov in v nekaterih državah 
članicah ni zajeto v izrazu „kmetijstvo“. Pojasniti je treba, da spada v področje uporabe te 
direktive.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Direktiva ne sme posegati v pravice, 
dodeljene državljanom tretjih držav, ki
zaradi dela že zakonito prebivajo v državi 
članici.

(12) Direktiva ne sme škodovati pravicam 
državljanov tretjih držav, ki zaradi dela že 
zakonito prebivajo v državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe za boljšo pojasnitev, da direktiva naj ne bi prizadela pravic 
državljanov tretjih držav, ki zaradi dela že zakonito prebivajo v državi članici.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Z Direktivo je treba določiti prožen 
vstopni sistem, ki temelji na povpraševanju 
in objektivnih merilih, kot sta veljavna 
pogodba o zaposlitvi ali zavezujoča 
ponudba za zaposlitev, v kateri je 
navedena višina plačila, ki velja za 
sezonske delavce v zadevnem sektorju.

(13) Z Direktivo je treba določiti prožen 
vstopni sistem, ki temelji na povpraševanju 
in objektivnih merilih, kot sta veljavna 
pogodba o zaposlitvi ali zavezujoča 
ponudba za zaposlitev, v kateri so določeni 
bistveni vidike pogodbe ali zaposlitvenega 
razmerja.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi bi morali imeti možnost zagotoviti, da vsi vidiki pogodbe ali zaposlitvenega 
razmerja, kot ju opredeljuje zakonodaja Unije, popolnoma spoštujejo določbe iz te direktive, 
zlasti o enaki obravnavi z državljani države članice gostiteljice, kot to določa člen 16. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Glede na še posebno občutljiv položaj 
sezonskih delavcev, državljanov tretjih 
držav, in začasno naravo njihovega dela je 
treba zanje jasno določiti delovne pogoje, 
da se jim zagotovi pravna varnost, pri 
čemer se ti pogoji navezujejo na splošno 
zavezujoče instrumente, ki zagotavljajo 
učinkovito varstvo pravic sezonskih 
delavcev iz tretjih držav, na primer na 
zakone ali splošno veljavne kolektivne 
pogodbe.

(20) Glede na še posebno občutljiv položaj 
sezonskih delavcev, državljanov tretjih 
držav, in začasno naravo njihovega dela
jim je treba zagotoviti pravno varnost in 
popolnoma jamčiti spoštovanje načela 
enake obravnave z delavci, ki so 
državljani države članice gostiteljice.

Or. it
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Države članice naj nemudoma 
ratificirajo mednarodno konvencijo 
Organizacije združenih narodov o zaščiti 
pravic vseh delavcev migrantov in članov 
njihovih družin, ki jo je generalna 
skupščina Organizacije združenih 
narodov sprejela 18. decembra 1990.

Or. it

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) Direktiva se uporablja brez 
poseganja v pravice in načela Evropske 
socialne listine z dne 18. oktobra 1961.

Or. it

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Če ni sistema za razglasitev splošno 
veljavnih kolektivnih pogodb, morajo 
države članice izhajati iz kolektivnih 
pogodb, ki se splošno uporabljajo za vsa 
podobna podjetja na zadevnem 
geografskem območju in v poklicu ali 
panogi, in/ali kolektivnih pogodb, 
sklenjenih med najbolj reprezentativnimi 

(21) Za sezonske delavce iz tretjih držav se 
poleg zakonodajnih, upravnih in drugih 
določb, ki se uporabljajo za delavce 
državljane države članice gostiteljice, pod 
enakimi pogoji uporabljajo tudi 
arbitražne odločitve ter kolektivni 
sporazumi in pogodbe, sklenjeni v skladu 
z nacionalnim pravom in prakso države 
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organizacijami delodajalcev in delavcev 
na nacionalni ravni, ki se uporabljajo na 
ozemlju celotne države.

članice gostiteljice med najbolj 
reprezentativnimi organizacijami 
delodajalcev in delavcev na vseh ravneh. 

Or. it

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Sezonskim delavcem, državljanom 
tretjih držav, je treba zagotoviti enako 
obravnavanje na področjih socialne 
varnosti, naštetih v členu 3 Uredbe (ES) 
št. 883/04 o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti. 
S to direktivo ne sme biti dodeljenih več 
pravic, kot so državljanom tretjih držav, ki 
imajo interes za prečkanje meje med 
državami članicami, zagotovljene že v 
obstoječi zakonodaji EU na področju 
socialne varnosti. Poleg tega se s to 
direktivo ne smejo dodeliti pravice v zvezi 
s primeri, ki ne spadajo na področje 
uporabe zakonodaje EU, na primer za 
družinske člane, ki prebivajo v tretji 
državi. To ne vpliva na nediskriminatorno 
uporabo nacionalnih predpisov, ki določajo 
pravila de minimis o prispevkih v sisteme 
pokojninskega zavarovanja, v državah 
članicah.

(22) Sezonskim delavcem, državljanom 
tretjih držav, je treba zagotoviti enako 
obravnavanje na področjih socialne 
varnosti, naštetih v členu 3 Uredbe (ES) 
št. 883/04 o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti. To ne vpliva na 
nediskriminatorno uporabo nacionalnih 
predpisov, ki določajo pravila de minimis o 
prispevkih v sisteme pokojninskega 
zavarovanja, v državah članicah.

Or. it

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Pravo Unije ne omejuje pooblastil 
držav članic, da organizirajo svoje sisteme 
socialne varnosti. Ker ni usklajevanja na 
ravni EU, je vsaka država članica 
pristojna, da v svoji zakonodaji določi 
pravila, ki urejajo upravičenost do dajatev 
socialne varnosti ter vsoto in trajanje 
prejemanja dajatev. Države članice 
morajo pri izvajanju tega pooblastila 
delovati v skladu s pravom Unije.

Or. it

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) Države članice naj enako 
obravnavajo vsaj tiste državljane tretjih 
držav, ki so zaposleni ali so po obdobju 
zaposlitve prijavljeni kot brezposelni.
Omejitev enake obravnave na področju 
socialne varnosti po tej direktivi ne sme 
posegati v pravice, podeljene pri uporabi 
Uredbe (EU) št. 1231/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 
2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 
883/2004 in (ES) št. 987/2009 na 
državljane tretjih držav, za katere se 
navedeni uredbi ne uporabljata le na 
podlagi njihovega državljanstva. 

Or. it
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22c) Države članice zato, da se zagotovi 
pravilno izvrševanje te direktive, zlasti 
določb o pravicah, delovnih pogojih in 
nastanitvi, zagotovijo, da so vzpostavljeni 
ustrezni mehanizmi spremljanja in da se 
na njihovem ozemlju izvajajo učinkoviti in 
ustrezni inšpekcijski pregledi. Za njihovo 
večjo učinkovitost bi morale države 
članice zagotoviti, da nacionalna 
zakonodaja pristojnim organom podeljuje 
ustrezna pooblastila za izvajanje 
inšpekcijskih pregledov; da so rezultati 
predhodnih inšpekcijskih pregledov 
zbrani in obdelani zaradi učinkovitega 
izvajanja te direktive; in da je na voljo 
dovolj ustrezno usposobljenega osebja za 
učinkovito izvajanje inšpekcijskih 
pregledov.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je učinkovit sistem spremljanja in inšpekcijskih pregledov, da se zagotovi, da bodo 
pravice sezonskih delavcev in določbe te direktive v celoti spoštovane skozi ves čas 
prebivanja.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za lažje uveljavljanje pravic je treba 
ustreznim pooblaščenim tretjim osebam, 
na primer sindikatom ali drugim 
združenjem, omogočiti vlaganje pritožb, 
da se zagotovi učinkovito izvajanje 
Direktive. To je nujno za reševanje 

(23) Za olajševanje izvrševanja te direktive 
bi morali obstajati učinkoviti mehanizmi, 
preko katerih lahko sezonski delavci 
vložijo pritožbe neposredno ali preko 
ustreznih tretjih strani, kot so sindikati ali 
druga združenja. To je nujno za reševanje 
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primerov, ko se sezonski delavci ne 
zavedajo obstoja mehanizmov izvrševanja 
ali pa se jih obotavljajo uporabiti v svojem 
imenu, ker se bojijo mogočih posledic.

primerov, ko se sezonski delavci ne 
zavedajo obstoja mehanizmov izvrševanja 
ali pa se jih obotavljajo uporabiti v svojem 
imenu, ker se bojijo mogočih posledic.
Obstajati bi moralo tudi ustrezno sodno 
varstvo pred viktimizacijo sezonskih 
delavcev zaradi vložene pritožbe.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi izpostavljenosti sezonskih delavcev izkoriščanju je bistveno, da obstajajo učinkoviti 
mehanizmi, ki sezonskim delavcem omogočajo, da se pritožijo sami ali preko tretjih strani. 
Varstvo pred viktimizacijo sezonskih delavcev, ki se pritožijo, je nujno, do bo postal pritožni 
mehanizem realna možnost ter da se zaščiti sezonske delavce, ki so v občutljivem položaju.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva se ne uporablja za 
državljane tretjih držav, ki v imenu 
podjetij s sedežem v drugi državi članici 
izvajajo dejavnosti v okviru opravljanja 
storitev v smislu člena 56 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, vključno s 
tistimi, ki jih podjetja s sedežem v državi 
članici napotijo na delo v okviru 
opravljanja storitev v skladu z 
Direktivo 96/71/ES.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Ker še ni natančno ugotovljeno ali se direktiva o napotitvi na delo v tujini uporablja tudi za 
državljane tretjih držav ter, če se, kako, bi bilo neprimerno izključiti iz področja uporabe te 
direktive delavce iz tretjih držav, ki so jih podjetja napotila na delo v drugi državi članici v 
okviru opravljanja storitev v skladu z direktivo 96/71/ES.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva se uporablja za sektorje 
kmetijstva, vrtnarstva in turizma. Države 
članice se lahko odločijo, da razširijo 
področje uporabe na dodatne dejavnosti, 
ki so odvisne od minevanja sezon, pod 
pogojem, da se socialni partnerji strinjajo.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere dejavnosti v kmetijskem, vrtnarskem in turističnem sektorju so sezonske narave in 
vezane na vrhunec zahtev po delovni sili, odvisno od minevanja sezon (glej primere v uvodni 
izjavi 10). Glede na široko izbiro dejavnosti v državah članicah bi lahko vključili v področje 
uporabe te direktive nekatere dodatne dejavnosti, vendar samo s soglasjem socialnih 
partnerjev.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „sezonski delavec“ pomeni državljana 
tretje države, ki ima stalno prebivališče v 
tretji državi, vendar zaradi zaposlitve 
začasno prebiva na ozemlju države članice, 
in sicer v sektorju, ki je odvisen od 
menjavanja letnih časov, na podlagi ene ali 
več pogodb o zaposlitvi za določen čas, 
sklenjenih neposredno med državljanom 
tretje države in delodajalcem s sedežem v 
državi članici;

(b) „sezonski delavec“ pomeni državljana 
tretje države, ki zaradi zaposlitve začasno 
prebiva na ozemlju države članice, in sicer 
v sektorju, ki je odvisen od menjavanja 
letnih časov s področja uporabe člena 
2(2a), na podlagi ene ali več pogodb o 
zaposlitvi za določen čas, sklenjenih 
neposredno med državljanom tretje države 
in delodajalcem s sedežem v državi članici;

Or. en

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe za uskladitev besedila z drugimi spremembami opredelitve in 



PA\867737SL.doc 13/23 PE464.974v01-00

SL

področja uporabe.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „dejavnost, odvisna od menjavanja 
letnih časov,“ pomeni dejavnost, ki je z 
nekim dogodkom ali vzorcem vezana na 
določen čas v letu, ko so potrebe po 
delovni sili precej večje od delovne sile, 
potrebne za običajno tekoče poslovanje;

(c) „dejavnost, odvisna od menjavanja 
letnih časov,“ pomeni dejavnost, ki je z 
nekim dogodkom ali vzorcem dogodkov
vezana na določen čas v letu, ko so potrebe 
po delovni sili redno in predvidljivo precej 
večje od delovne sile, potrebne za običajno 
tekoče poslovanje;

Or. en

Obrazložitev

Za neko dejavnost se lahko meni, da je sezonska, če je strogo vezana na določeno letno 
obdobje, ko so potrebe po delovni sili predvidljivo in redno večje kot običajno,

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 3 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „splošno veljavna kolektivna pogodba“ 
pomeni kolektivno pogodbo, ki jo morajo 
spoštovati vsa podjetja na zadevnem 
geografskem območju in v poklicu ali 
panogi. Če ni sistema za razglasitev 
splošno veljavnih kolektivnih pogodb, 
morajo države članice izhajati iz 
kolektivnih pogodb, ki se splošno 
uporabljajo za vsa podobna podjetja na 
zadevnem geografskem območju in v 
poklicu ali panogi, in/ali kolektivnih 
pogodb, sklenjenih med najbolj 
reprezentativnimi organizacijami 
delodajalcev in delavcev na nacionalni 
ravni, ki se uporabljajo na ozemlju 

(f) „kolektivni sporazum ali pogodba“ 
pomeni vsak kolektivni sporazum ali
pogodbo, sklenjen v skladu z nacionalnim 
pravom in prakso države članice
gostiteljice med najbolj reprezentativnimi 
organizacijami delodajalcev in delavcev na 
vseh ravneh, ki se uporablja za delavce, ki
so državljani države članice gostiteljice.
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celotne države.

Or. it

Obrazložitev

Opredelitev iz predloga Komisije ne dovoljuje, da bi bili vključeni vsi kolektivni sporazumi, 
sklenjeni na vseh ravneh, kar bi škodovalo sistemu odnosov med delodajalci in delavskimi 
organizacijami. Poleg tega ne jamči spoštovanja načela enake obravnave z državljani države 
članice gostiteljice ali pripomore, da bi se izognili tveganjem socialnega dampinga, nelojalne 
konkurence in izkoriščanja.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva ne vpliva na pravico držav 
članic, da sprejmejo ali ohranijo ugodnejše 
določbe za osebe, za katere se uporablja ob 
upoštevanju členov 13 do 17 te direktive.

2. Ta direktiva ne vpliva na pravico držav 
članic, da sprejmejo ali ohranijo ugodnejše 
določbe za državljane tretjih držav, za 
katere se uporablja ob upoštevanju členov 
13 do 17 te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe za pojasnitev, da se morajo ugodnejše določbe zlasti nanašati 
na državljane tretjih držav (potencialni sezonski delavci po členu 13 in sezonski delavci po 
členih 14–17).

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) veljavna pogodba o zaposlitvi ali, kot je 
določeno v nacionalni zakonodaji, 
zavezujoča ponudba za zaposlitev 
sezonskega delavca v zadevni državi 

(a) veljavna pogodba o zaposlitvi ali, kot je 
določeno v nacionalni zakonodaji, 
zavezujoča ponudba za zaposlitev 
sezonskega delavca v zadevni državi 
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članici pri delodajalcu s sedežem v državi 
članici, pri čemer so v pogodbi ali ponudbi 
navedeni višina plačila in število delovnih 
ur na teden ali mesec ter po potrebi drugi 
pomembni delovni pogoji;

članici pri delodajalcu s sedežem v državi 
članici, v kateri so določeni bistveni vidiki 
pogodbe ali zaposlitvenega razmerja, kot 
je to določeno v členu 2 Direktive Sveta 
91/533/ES z dne 14. oktobra 1991 o 
obveznosti delodajalca, da zaposlene 
obvesti o pogojih, ki se nanašajo na 
pogodbo o zaposlitvi ali delovno 
razmerje1, v skladu z določbami iz člena 
16 te direktive;

_____________
1 UL L 228 z dne 18.10.1991, str. 32.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnim organom bi to omogočilo, da zagotovijo, da vsi vidiki pogodbe ali zaposlitvenega 
razmerja, kot jih opredeljuje zakonodaja Unije, popolnoma spoštujejo določbe iz te direktive, 
zlasti o enaki obravnavi z državljani države članice gostiteljice, kot to določa člen 16. 

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dokazilo o nastanitvi, kot je določeno v 
členu 14.

(d) dokazilo o nastanitvi, v skladu z 
določbami člena 14.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi bodo lahko sezonskim delavcem zagotovili ustrezno nastanitev, kot to zahteva 
člen 14.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko preverijo, ali 2. Države članice lahko preverijo, ali 
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zadevnega prostega delovnega mesta ne bi 
mogel zasesti delavec iz države članice ali 
EU oziroma tretjih držav, ki zakonito 
prebiva v tej državi članici in je že del 
njenega trga dela v skladu z zakonodajo 
Unije ali nacionalno zakonodajo, in če tak 
delavec obstaja, vlogo zavrnejo.

zadevnega prostega delovnega mesta ne bi 
mogel zasesti državljan zadevne države 
članice, druge države Unije oziroma tretjih 
držav, ki zakonito prebiva v tej državi 
članici in je že del njenega trga dela v 
skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno 
zakonodajo, in če tak delavec obstaja, 
vlogo zavrnejo.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični/jezikovni predlog spremembe, ki pojasni pomen določbe.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice od delodajalcev sezonskih 
delavcev zahtevajo dokazila o tem, da bo 
sezonski delavec imel nastanitev, ki mu bo 
zagotavljala ustrezen življenjski standard.
Če morajo sezonski delavci plačevati 
najemnino za tako nastanitev, ta ne sme 
biti pretirana glede na njihovo plačilo.

1. Države članice od delodajalcev 
sezonskih delavcev zahtevajo dokazila o 
tem, da bo sezonski delavec imel ustrezno
nastanitev v skladu z nacionalno 
zakonodajo in prakso, ki mu bo 
zagotavljala dostojen življenjski standard.
Takšna nastanitev stanovalcem zagotavlja 
najmanj primeren prostor, jih varuje pred 
vremenskimi razmerami in drugimi 
grožnjami zdravju, je zdrava in dobro 
vzdrževana ter nudi zmogljivosti, potrebne 
za zdravje, varnost, udobje in 
prehranjevanje, kot so varna pitna voda, 
sistemi za kuhanje, gretje in osvetlitev, 
sanitarije in prostor za umivanje, prostor 
za shranjevane hrane in odlaganje 
odpadkov. Nastanitev omogoča dostop do 
osnovnih storitev. 

Or. en

Obrazložitev

Nastanitev mora biti ustrezna in v skladu z zahtevami nacionalne zakonodaje ter nekaterimi 
minimalnimi določbami. Te minimalne določbe so v skladu s kazalniki Odbora ZN za 
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gospodarske, socialne in kulturne pravice o ustrezni namestitvi.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 14 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če morajo sezonski delavci plačevati 
najemnino za to nastanitev, potem se 
njena višina določi fiksno za trajanje 
njihovega prebivanja in ni previsoka glede 
na njihov čisti prihodek ali kakovost 
nastanitve.

Or. en

Obrazložitev

Visoka najemnina v primerjavi s čistim plačilom sezonskih delavcev ali kakovostjo nastanitve 
je način njihovega izkoriščanja, zato je treba to preprečiti.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a 
Stroški

Države članice zahtevajo, da delodajalci 
sezonskim delavcem plačajo: 
(a) potne stroške od kraja izvora 
sezonskega delavca do kraja dela v 
zadevni državi članici in nazaj;
(b) vizumsko takso in po potrebi vse 
stroške, povezane z izdajo vizuma; 
(c) stroške zdravstvenega zavarovanja iz 
točke (c) člena 5(1).

Or. en
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Obrazložitev

Delodajalci bi morali plačati nekatere stroške, ki so neposredno povezani s sezonsko 
zaposlitvijo. Delodajalčevo plačilo potnih stroškov bo olajšalo vrnitev sezonskih delavcev v 
kraj izvora po izteku vizuma.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na to, katera zakonodaja se 
uporablja za zaposlitveno razmerje, so 
sezonski delavci upravičeni do:

Sezonski delavci so upravičeni do enake 
obravnave kot državljani države članic 
gostiteljice vsaj glede:

1. delovnih pogojev, vključno s plačilom in 
odpovedjo ter zdravstvenimi in 
varnostnimi zahtevami na delovnem mestu,
ki veljajo za sezonsko delo, kot je 
določeno z zakonom ali drugim predpisom 
in/ali splošno veljavnimi kolektivnimi 
pogodbami v državi članici, v katero so 
bili sprejeti v skladu s to direktivo.
Če ni sistema za razglasitev splošno 
veljavnih kolektivnih pogodb, morajo
države članice izhajati iz kolektivnih 
pogodb, ki se splošno uporabljajo za vsa 
podobna podjetja na zadevnem 
geografskem območju in v poklicu ali 
panogi, in/ali kolektivnih pogodb, 
sklenjenih med najbolj reprezentativnimi 
organizacijami delodajalcev in delavcev na
nacionalni ravni, ki se uporabljajo na 
ozemlju celotne države;

1. delovnih pogojev, vključno s plačilom in 
odpovedjo, delovnim časom, počitnicami 
in disciplinskimi določbami ter 
zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami na 
delovnem mestu, ob upoštevanju, poleg 
pravnih, upravnih in drugih določb, 
arbitražnih odločitev in kolektivnih 
sporazumov in pogodb, sklenjenih v 
skladu s pravom in prakso države članice
gostiteljice med najbolj reprezentativnimi 
organizacijami delodajalcev in delavcev na
vseh ravneh, pod enakimi pogoji kot 
državljani države članice gostiteljice;

2. enake obravnave kot državljani države 
članice gostiteljice, vsaj kar zadeva:

(a) svobodo združevanja ter pripadnost in 
članstvo v organizaciji, ki zastopa delavce, 
ali članstvo v kateri koli organizaciji, 
katere člani opravljajo določen poklic, 
vključno z ugodnostmi, ki jih omogočajo te 
organizacije, brez poseganja v nacionalne 
predpise o javnem redu in javni varnosti;

2. svobodo združevanja ter pripadnost in 
članstvo v organizaciji, ki zastopa delavce, 
ali članstvo v kateri koli organizaciji, 
katere člani opravljajo določen poklic, 
vključno s pravicami in ugodnostmi, ki jih 
omogočajo te organizacije, vključno s 
pravico do pogajanja in sklenitve 
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kolektivnih sporazumov in pravico do 
stavke in industrijske akcije v skladu z 
nacionalnim pravom in prakso države 
članice gostiteljice, ki sta skladna s 
pravom Unije, brez poseganja v nacionalne 
predpise o javnem redu in javni varnosti;

b) določbe nacionalne zakonodaje glede
področij socialne varnosti, kot so 
opredeljena v členu 3 Uredbe Sveta (ES) 
št. 883/04;

3. področij socialne varnosti, kot so 
opredeljena v členu 3 Uredbe Sveta (ES) 
št. 883/04;

c) izplačila obvezne pokojnine, vezane na 
delavčevo predhodno zaposlitev, pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za državljane 
zadevnih držav članic ob selitvi v tretjo 
državo; 
d) dostop do blaga in storitev ter dobave 
blaga in opravljanja storitev, ki so na voljo 
javnosti, razen do javnih stanovanj in 
svetovanja, ki ga nudijo službe za 
zaposlovanje.

4. dostop do blaga in storitev ter dobave 
blaga in opravljanja storitev, ki so na voljo 
javnosti, vključno s postopki za pridobitev 
stanovanja ter pomoči in svetovanja, ki ga 
nudijo službe za zaposlovanje, kot to 
določa nacionalno pravo. Ta odstavek ne 
posega v pogodbeno svobodo v skladu z 
nacionalnim pravom in pravom Unije.

Or. it

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 16 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. izobraževanje in poklicno 
usposabljanje v širšem pomenu besede, 
vključno s štipendijami;

Or. it

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 16 – točka 4 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. priznavanje diplom, spričeval in 
drugih poklicnih kvalifikacij v skladu z 
ustreznimi nacionalnimi postopki;

Or. it

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 16 – točka (4 c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. davčne olajšave.

Or. it

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 16 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delavci iz tretjih držav, ki se selijo v tretjo 
državo, ali preživeli po takih delavcih, ki 
prebivajo v tretji državi in katerih pravice 
izhajajo iz teh delavcev, prejmejo obvezno 
starostno in invalidsko pokojnino ali 
pokojnino po smrti, ki izhaja iz prejšnje 
zaposlitve tega delavca in je pridobljena v 
skladu z zakonodajo, določeno v členu 3 
Uredbe (ES) št. 883/2004, pod enakimi 
pogoji in v enaki vsoti kot državljani 
zadevne države članice, ko se preselijo v 
tretjo državo.

Or. it
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Obrazložitev
Come dichiarato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 Settembre 2007 sul 
piano d'azione sull'immigrazione legale (2006/2251(INI)), è di fondamentale importanza 
"evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie di lavoratori e di proteggere in 
particolare il diritto dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono 
maggiormente soggetti ad abusi", quindi è necessario assicurare per i lavoratori stagionali la 
parità di trattamento in alcuni settori fondamentali, tra cui certamente le condizioni di 
lavoro, ed il godimento di alcuni diritti socio-economici fondamentali, che permettano loro di 
portare avanti uno standard di vita decente, per evitare lo sfruttamento, il dumping sociale e 
la concorrenza sleale.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Spremljanje in inšpekcijski nadzor

Da se zagotovi polno spoštovanje določb iz 
te direktive, zlasti glede pravic, delovnih 
pogojev in nastanitve, skozi celotno 
prebivanja sezonskih delavec v zadevni 
državi članici, države članice na svojem 
ozemlju zagotovijo ustrezne mehanizme 
spremljanja ter učinkovite in ustrezne 
inšpekcijske preglede. 

Or. en

Obrazložitev

Potreben je učinkovit sistem spremljanja in inšpekcijskih pregledov, da se zagotovi, da bodo 
pravice sezonskih delavcev in določbe te direktive v celoti spoštovane.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 17 – pododstavek -1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo učinkovite 
mehanizme, preko katerih lahko sezonski 
delavci podajo pritožbe zoper svoje 
delodajalce bodisi neposredno ali preko 
tretje strani, ki ima, v skladu z merili, ki 
jih določa njihovo nacionalno pravo, 
zakonit interes za zagotavljanje skladnosti 
s to direktivo, ali pristojnega organa 
države članice, kadar tako določa 
nacionalna zakonodaja.

Or. en

Obrazložitev
Zaradi izpostavljenosti sezonskih delavcev izkoriščanju je bistveno, da obstajajo učinkoviti 
mehanizmi, ki sezonskim delavcem omogočajo, da se pritožijo sami ali preko tretjih strani.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 17 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so 
sezonski delavci zavarovani pred 
odpustitvijo ali drugim neugodnim 
ravnanjem kot odzivom delodajalca na 
pritožbo v okviru podjetja ali na pravni 
postopek, ki ima za cilj uveljavljanje 
skladnosti s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

 Varstvo pred viktimizacijo sezonskih delavcev, ki se pritožijo, je nujno, do bo postal pritožni 
mehanizem realna možnost ter da se zaščiti sezonske delavce, ki so v ranljivem položaju.
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