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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų 
labui ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl deramo darbo namų 
ūkio darbuotojams (Konvenciją Nr. 189), projekto
(11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo (Nr. 11462/2013) projektą,

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 153 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto 
v papunktį ir 218 straipsnio 8 dalį (C7-0234/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

1. pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo aplinkybės

Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams 
(Konvencija Nr. 189) buvo priimta 2011 m. ir įsigaliojo tų metų rugsėjo 5 d. Konvencija 
nustatoma, kad ją ratifikavusios valstybės narės turi imtis priemonių užtikrinti deramas darbo 
sąlygas ir socialines teises bei užkirsti kelią piktnaudžiavimui, smurtui ir vaikų darbui namų 
ūkyje.
2013 m. kovo 21 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės 
narės įgaliojamos ratifikuoti Konvenciją (COM(2013) 152), nes toks įgaliojimas būtinas dėl 
to, kad kai kurie Konvencijos aspektai priklauso Sąjungos reguliavimo sričiai. Šiame 
pranešime Europos Parlamentui rekomenduojama leisti šį procesą įgyvendinti.
Derėtų pažymėti, kad Konvenciją ratifikavo daug šalių, daugiausia tos, iš kurių plūsta 
migrantų srautai: Bolivija (2013 m. balandžio mėn.), Mauricijus (2012 m. rugsėjo mėn.), 
Nikaragva (2013 m. sausio mėn.), Paragvajus (2013 m. gegužės mėn.), Filipinai (2012 m. 
rugsėjo mėn.), Pietų Afrika (2013 m. birželio mėn.) ir Urugvajus (2012 m. birželio mėn.). ES 
taip pat imtasi priemonių siekiant ratifikuoti Konvenciją: Italija tai padarė 2013 m.
sausio mėn., artimiausiu metu tai ketina padaryti Vokietija ir Belgija. Lotynų Amerikos šalys, 
kaip antai Dominikos Respublika, Kolumbija, Argentina ir Kosta Rika, jau pareiškė 
ketinančios pasirašyti Konvenciją.

Svarbiausi Konvencijos aspektai
Svarbiausias Konvencijos tikslas – pripažinti namų ūkio darbuotojų vertę ir suteikti jiems 
garantijas, tarp jų:
– namų ūkio darbuotojų ekonominės svarbos pripažinimą;

– pripažinimą, kad darbas namų ūkyje buvo nepakankamai vertinamas ir kad šį darbą atlieka 
daugiausia moterys ir merginos, kurių dauguma yra migrantės arba palankių sąlygų 
neturinčių bendruomenių narės, taigi ypač pažeidžiami asmenys;

– namų ūkio darbuotojo – bet kurio pagal darbo santykius namų ūkyje dirbančio asmens –
apibrėžtį;

– priemonių, kuriomis užtikrinama, kad būtų gerbiami, skatinami ir įgyvendinti pagrindiniai 
principai ir teisės darbe (asociacijų laisvė ir teisė jungtis į sąjungas bei veiksmingas 
kolektyvinių derybų teisės pripažinimas; visų rūšių priverstinio ar privalomojo darbo 
panaikinimas; veiksmingas vaikų darbo ir diskriminacijos darbe panaikinimas), kurie 
daugeliu atvejų taip pat yra žmogaus teisės, patvirtinimą Konvenciją pasirašiusiose šalyse;

– minimalaus namų ūkio darbuotojų amžiaus, kuris turi atitikti Konvencijų Nr. 138 ir Nr. 182 
nuostatas ir būti ne mažesnis nei apskritai darbuotojams nacionaliniuose įstatymuose 
nustatytas amžius, ir priemonių, kuriomis užtikrinama, kad jaunesniems nei 18 metų 
asmenims nebūtų atimta teisė mokytis, nustatymą;

– deramų gyvenimo sąlygų užtikrinimą namų ūkio darbuotojams, gyvenantiems namų ūkyje, 
kuriame jie dirba, taip pat užtikrinimą, kad jie nebūtų verčiami dirbti arba likti namuose 
poilsio arba atostogų laikotarpiais;

– namų ūkio darbuotojų teisę būti tinkamai ir suprantamai bei, kai tai įmanoma, rašytine 
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sutartimi informuotiems apie darbo sąlygas (darbo vietą, darbo pradžios datą ir sutarties 
trukmę, darbo, kurį jiems reikės atlikti, pobūdį, darbo atlygį bei jo dydžio apskaičiavimo 
metodą ir mokėjimo periodiškumą, darbo valandų skaičių, apmokamas metines atostogas, 
kasdienio ir savaitinio poilsio laiką, aprūpinimą maistu ir būstu, atitinkamai nurodant, ar šios 
išlaidos bus išskaitomos iš atlyginimo, repatriacijos sąlygas, jei taikytina, ir įspėjimo 
laikotarpį sutarties nutraukimo atveju);

– teisinį reikalavimą, kad namų ūkio darbuotojai migrantai, kurie yra pasamdyti vienoje šalyje 
dirbti namų ūkyje kitoje šalyje, gautų rašytinį darbo pasiūlymą arba darbo sutartį prieš 
kirsdami savo šalies sieną;

– vienodo požiūrio į namų ūkio darbuotojus ir darbuotojus apskritai principą įprasto darbo 
valandų skaičiaus, atlygio už viršvalandžius, kasdienio ir savaitinio poilsio laiko ir 
apmokamų metinių atostogų bei socialinio draudimo apsaugos, įskaitant apsaugą motinystės 
atveju, požiūriu; 

– bent 24 valandų nepertraukiamą savaitinį poilsį;
– namų ūkio darbuotojų minimalaus darbo užmokesčio apsaugą, kai tokia apsauga taikoma, ir 

darbo atlygį, nustatomą nediskriminuojant dėl lyties;

– namų ūkio darbuotojų teisę į saugią ir sveiką darbo aplinką;
– veiksmingą privačiai pasamdytų ar įdarbintų namų ūkio darbuotojų apsaugą nuo 

piktnaudžiaujamo elgesio su jais;
– veiksmingą galimybę namų ūkio darbuotojams kreiptis į teismus ir naudotis ginčų 

sprendimo ir skundų teikimo mechanizmais vienodomis kaip ir kitiems darbuotojams 
taikomomis sąlygomis;

– veiksmingas Konvenciją pasirašiusių valstybių įgyvendinamas priemones, susijusias su 
darbo inspekcija, Konvencijos vykdymo užtikrinimu ir sankcijomis.

Pastabos
Eurostato duomenimis, ES yra 2,6 mln. namų ūkio darbuotojų, iš kurių 89 proc. yra moterys ir 
pusė jų – migrantės. Namų ūkio darbas, turint omenyje jo izoliuotą ir individualų pobūdį, yra 
viena iš labiausiai neapsaugotų ir nematomų darbo formų. Todėl namų ūkio darbuotojams 
labai dažnai sunku gauti informacijos apie savo teises ir susiburti į jiems atstovaujančias 
asociacijas arba sąjungas, kurios gali suteikti jiems galimybę užtikrinčiau ginti savo darbo ir 
socialines teises. 

Daugelyje ES valstybių namų ūkio darbuotojai dažnai dirba turėdami mažas garantijas, yra 
įdarbinami nesudarant sutarties, jiems vėluojama mokėti atlyginimą, iš jų reikalaujama dirbti 
papildomas valandas deramai už tai neatlyginant, nepaisoma jų teisių į poilsio laiką ir 
apmokamas švenčių dienas, taip pat nemokamos jų socialinio draudimo įmokos.
TDO konvencija Nr. 189 nustatomas reikalavimas apsaugoti namų ūkio darbuotojus, kurie, o 
dauguma jų yra moterys ir migrantai, dažnai atsiduria labai pažeidžiamoje padėtyje, tapdami 
diskriminacijos ir įvairaus piktnaudžiavimo, susijusio su jų žmogaus teisių pažeidimais, 
aukomis. 

Konvencijoje nurodoma, kad jos ratifikavimas nedaro jokio poveikio palankesnėms namų 
ūkio darbuotojų teisėms taikytinoms nuostatoms (19 straipsnis). 
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Pranešėja norėtų pateikti šias pastabas:
– Konvencijos 8 straipsnyje kalbama apie darbuotojų migrantų apsaugą ir nustatoma, kad 

darbuotojas turi gauti iš darbdavio sutartį arba darbo pasiūlymą prieš atvykdamas į 
priimančiąją šalį. Kaip nurodyta Konvencijos 8 straipsnio 2 dalyje, šis reikalavimas 
netaikomas regioninėms ekonominės integracijos zonoms, o tai reiškia, kad esama 
nesuderinamumo tarp Konvencijos nuostatų ir laisvo judėjimo ES teritorijoje principo. 
Tačiau prekyba žmonėmis, ypač moterimis, vyksta ne tik tarp trečiųjų šalių ir ES, bet ir 
pačioje ES. Todėl pranešėja mano, kad valstybės narės turėtų skirti ypač daug dėmesio jose 
sudaromų sutarčių, pirmiausia tų, kurias sudaro privačios įdarbinimo agentūros, samdančios 
žmones iš kitų šalių dirbti namų ūkio darbą, stebėsenai (kaip nurodoma su Konvencija 
susijusios rekomendacijos 26.2 punkte).

– Pirmiau minėtos rekomendacijos 20 punkte atkreipiamas dėmesys į konkrečias problemas, 
su kuriomis susiduria keletui darbdavių dirbantys namų ūkio darbuotojai, kuriems įprastai 
mokamas dieninis arba valandinis atlygis. Šie darbuotojai atsiduria dar nesaugesnėje 
padėtyje. Valstybės turėtų užtikrinti, kad šie darbuotojai galėtų naudotis ne mažesne 
socialine ir darbo apsauga nei kiti darbuotojai ir ypač tai, kad darbdaviai mokėtų jų 
socialinio draudimo įmokas. Darbo atlygio požiūriu svarbu užtikrinti, kad jų darbo 
užmokestis bent būtų lygus teisiškai pagal nacionalinius įstatymus šalyje nustatytam 
minimaliam darbo užmokesčiui, kaip nurodoma Konvencijoje. 

– Politika, kurią įgyvendinant daromas spaudimas darbuotojų darbo užmokesčiui ir darbo 
teisėms, daro didesnį neigiamą poveikį tiems darbuotojams, kurie yra mažiausiai apsaugoti, 
kaip yra namų ūkio darbuotojų atveju. Lanksčios užimtumo politikos taikymas –
palankesnių sąlygų atleisti darbuotojus iš darbo sudarymas, darbo užmokesčio mažinimas, 
socialinės apsaugos sistemų kapitalo mažinimas, sutarčių, pagal kurias darbuotojams 
suteikiama mažai garantijų, įteisinimas, darbo valandų skaičiaus didinimas, 
piktnaudžiavimas savarankišku darbu nuolatinio darbo užduočių tikslais, kolektyvinių 
sutarčių silpninimas ir kt. – neabejotinai prieštarauja Konvencijoje numatomiems darbuotojų 
apsaugos principams. Todėl pranešėja mano, kad, siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai 
laikomasi šioje Konvencijoje išdėstytų darbuotojų teisių apsaugos principų, labai svarbu ir 
būtina atsisakyti tokios politikos – ji iš esmės pradėta taikyti įgyvendinant Europos semestro, 
ekonomikos valdymo priemones bei ES ir TVF trejeto primestą biudžeto konsolidavimo 
politiką.


