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КРАТКА ОБОСНОВКА

Съществува структурна необходимост от сезонна работа в Европейския съюз не само с 
оглед на демографските предизвикателства, пред които е изправен, и застаряващото 
население, положение, което вероятно ще се влошава в бъдеще, но и поради значителен 
недостиг на работна ръка в този отрасъл. 

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията 
за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост 
излага общи изисквания на ЕС за приемане и пребиваване, както и правата на сезонни 
работници от трети държави. 

Във връзка с предложената директива докладчикът по настоящото становище изразява 
загриженост относно включването на равенството на половете, като от една страна 
приветства предложените стимули за циркулярна миграция, а от друга страна е дълбоко 
обезпокоен относно уязвимостта на много сезонни работници, предимно жени.

Въпреки трудностите при изготвянето на точна статистика е ясно, че жените 
представляват значителна част от населението мигранти - факт, който трябва да бъде 
напълно отчетен за ефективното управление на миграционните потоците, които са 
особено повлияни от сезонната заетост.

В много държави жените са особено уязвими като последица от бедност съчетана с 
недостатъчно осигуряване, социални помощи, умения (обучение) и финансови ресурси, 
както и недостатъчна осведоменост относно правата им. Освен това те се сблъскват с 
предразсъдъци и стереотипи, основани на пол, раса и религия, както и с други форми на 
дискриминация. Всички тези и други свързани с това проблеми правят живота още по-
труден за жените, наети като сезонни работници, по-специално ако имат и други 
отговорности като грижата за непълнолетни деца.

Жените сезонни работници често биват наети за земеделска дейност в сезона на 
сеитбата и събирането на реколтата и в сектора на туризма във ваканционния период. 
Съществуват обаче много случаи, в които им се дават допълнителни задачи, които 
договорите им за сезонна заетост не предвиждат, като домакинска работа и полагане на 
грижи за възрастни хора, лица с увреждания или деца. Съществуващото неравенство по 
отношение на възнаграждението или в реда и условията на сезонната заетост не следва 
да продължава поради непостоянното търсене на сезонни работници мигранти като 
отделна категория, конкретните стимули и гаранции, които им се предлагат, или 
предизвикателствата, пред които са изправени. В становището трябва специално да се 
спомене необходимостта от защита на децата, които живеят в предоставените жилища, 
както и да се гарантира пълно спазване на здравните изисквания и изискванията за 
безопасност по отношение на сезонните работници мигранти, които са бременни, 
наскоро са родили или кърмят.

Заетите като сезонни работници жени трябва да знаят правата си по отношение на 
техните договори за сезонна заетост и естеството на задачите, които следва да 
изпълняват, така че да не са задължени да работят по-дълго, отколкото желаят, като 
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домашни помощници или да полагат грижи или не по свое желание да са подложени на 
трафик на хора или принудени да проституират. Сезонно заетите жени често са по-
уязвими, тъй като те не познават механизмите за подаване на жалба или не желаят да се 
ползват от тях от страх, че това ще има отрицателни последствия за по-нататъшните им 
изгледи за заетост.

Затова е необходимо ясно да бъдат изложени правата и задълженията на сезонните 
работници в секторите на икономиката, които отговарят на условията за сезонна 
заетост, с цел предотвратяването на произволни или недопустими условия на труд или 
експлоатация. Също така е необходимо да се осигури сигурна система на законова 
защита за сезонните работници, заедно с координирани мерки и редовни проверки от 
органите, за да се установят задължителни минимални стандарти по отношение на 
приемливо възнаграждение, жилища и санитарни условия.  

Съответните подробности относно условията за влизане и пребиваване, подробно 
осведомяване относно правата на работниците и цялата необходима документация 
следва да бъдат достъпни на езика на сезонните работници и да бъдат предвидени 
услуги на устни преводачи, така че дори на неграмотните работници, особено на 
жените, да може да бъде осигурена всяка възможна подкрепа, за да разбират напълно 
правата си, което ще ги улесни при търсене на  правна защита при нарушаване на
правата им, малтретиране или сексуална или други форми на експлоатация.

Становището също така трябва да подчертае необходимостта да се направят всички 
усилия за даване на повече власт на сезонни заетите жени посредством 
образование/обучение и програми за подкрепа, специално разработени за техните 
нужди. Използването на подходящ инструмент и обменът на добри практики между 
държавите-членки на ЕС и съгласувани действия на профсъюзите или други 
организации в трети държави биха могли да постигнат продължително и систематично 
подобрение на знанията и уменията им, по-голяма мобилност и подобрена циркулярна 
миграция, облагодетелстващи ЕС, трети държави и самите сезонни работници. Целта е, 
от една страна, да бъде подобрена производителността, конкурентоспособността и 
икономическото развитие на държавите-членки за ефективното 
насърчаване/осъществяване на целите на стратегията „Европа 2020“, като се стреми да 
постигне по-социална Европа и, от друга страна, да предостави защита за сезонно заети 
граждани на трети държави.
В допълнение, настоящото становище трябва да подчертава необходимостта от 
приемането на бюджетиране в областта на равенството между мъжете и жените при 
изготвянето и прилагането на националните бюджети, така че от една страна да бъде 
гарантирано наличието на достатъчно финансиране и от друга – правилното 
наблюдение и оценка по отношение на ефективността на целевите програми и 
стимулите за защита правата на постоянните и сезонните работници и за засилване на 
социалното сближаване.

Систематичното събиране на статистически данни за сезонната миграция  на жените 
предлага най-рационалната основа за мобилизирането на подходящи политики за 
справяне с предизвикателствата и проблемите, произтичащи от сезонната миграция.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада 
си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Настоящата директива се очаква 
да допринесе за борбата с 
нелегалната миграция, 
недекларирания труд и сенчестата  
икономика, които подхранват и 
насърчават мрежите на мафията и 
организираната престъпност, чиито 
жертви обикновено са уязвими жени 
и деца.

Or. el

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 б настоящата директива трябва да 
отчете факта, че по данни на 
доклади на ООН, ОИСР, 
Международното бюро по труда и 
други организации, голяма част от 
влизащите всяка година в ЕС сезонни 
мигранти са жени от трети 
държави, в които има бедност, 
неграмотност и нисък жизнен 
стандарт.

Or. el
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 в настоящата директива трябва 
също така да отчете пречките, с 
които се сблъскват обикновено 
сезонните работнички мигрантки, 
особено онези с малолетни деца, като 
освен с трудностите при 
приспособяването към чужда страна 
и нова работна среда, те са изправени 
също и пред предразсъдъци и 
стереотипи, основаващи се на пол, 
раса, цвят на кожата и религия, 
както и пред други форми на 
дискриминация. 

Or. el

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Сезонните работници трябва да 
знаят правата си и да са наясно, че 
заетостта им е само сезонна, особено 
в случаите на жени, които освен 
задачите, определени в договора за 
сезонно наемане на работа, често 
биват принуждавани да полагат 
допълнителен труд, включващ помощ 
в домакинския труд и полагане на 
грижи за лица в напреднала възраст 
или с увреждания или за малки деца, 
или дори принудително предоставяне 
на услуги, например проституция. 

Or. el
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Органите на властта трябва да 
осъществяват редовни проверки за 
наличието на подходящо 
настаняване, условия на живот и 
спазване на санитарните норми по 
отношение на жилищата на 
сезонните работници и по-специално 
при случаите, когато в тези жилища 
пребивават и деца.  Контролните 
органи следва да бъдат упълномощени 
да отправят препоръки към 
работодателите при установени 
нередности и да налагат глоби на 
нарушителите.

Or. el

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) сезонните работници често 
стават жертви на най-различни 
видове експлоатация от страна на 
работодателите си (сексуална 
експлоатация, принудително 
изпълнение на допълнителни задачи 
или изтощително работно време,  
неприемливи условия на труд или 
несправедливо заплащане). Ето защо е 
необходимо да бъде гарантирана 
тясната и взаимна комуникация 
между държавата, местните органи 
на властта и синдикатите или други 
организации, за целите на 
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сътрудничеството при изготвянето 
на подходящи програми за изграждане 
на по-добри позиции, обучение и 
подкрепа на сезонните работници и 
работнички, както и на механизми за 
разрешаване на проблеми.

Or. el

Изменение 7

Предложение за директива
Член 5 (1)  (в а) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) свидетелство, че кандидатът е 
бил подложен на медицински 
прегледи, не страда от заразни 
болести и е в добро здраве;

Or. el

Изменение 8

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да
отхвърлят заявление, ако работодателят 
е бил санкциониран в съответствие с 
националното законодателство за 
недеклариран труд и/или за незаконно 
наемане на работа. 

3. Държавите-членки могат да 
отхвърлят заявление, ако работодателят 
е бил санкциониран в съответствие с 
националното законодателство за 
недеклариран труд и/или за незаконно 
наемане на работа и/или тормоз, 
малтретиране или експлоатация на 
работници.

Or. el
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да направят 
общодостъпна информацията за 
условията за влизане и пребиваване, 
включително правата и всички писмени 
доказателства, необходими за заявление 
за пребиваване и работа като сезонни 
работници на територията на държава-
членка.

8. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да направят 
общодостъпна информацията за 
условията за влизане и пребиваване, 
включително правата и всички писмени 
доказателства, необходими за заявление 
за пребиваване и работа като сезонни 
работници на територията на държава-
членка. Тази информация следва да 
бъде изложена по прост и разбираем 
начин за хора с различно 
образователно равнище.

Or. el

Изменение 10

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Държавите-членки трябва да 
изискват от работодателите на 
сезонните работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено настаняване, 
което му осигурява подходящ жизнен 
стандарт. Ако от сезонните работници 
се изисква да плащат наем за 
предоставеното настаняване, разходите 
за него не трябва да са прекомерни по 
отношение на тяхното възнаграждение.

14. Държавите-членки трябва да 
изискват от работодателите на 
сезонните работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено настаняване, 
което му осигурява подходящ жизнен 
стандарт и  определят длъжностно 
лице или служба, отговарящи за:

(i) осъществяване на редовни проверки 
за подходящо настаняване и 
условията на живот
(ii) отправяне на препоръки към 
работодателя и
(iii) налагане на глоби на 
работодателите, които не се 
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съобразяват с препоръките. .
Ако от сезонните работници се изисква 
да плащат наем за предоставеното 
настаняване, разходите за него не 
трябва да са прекомерни по отношение 
на тяхното възнаграждение.

Or. el

Изменение 11

Предложение за директива
Член 15 (в а) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) правото на отказ, без това да води 
до последствия, да изпълняват 
допълнителни задачи (това се отнася 
например до опитите да бъдат 
принуждавани сезонните работнички 
да извършват домакински труд или да 
полагат грижи за лица в напреднала 
възраст или с увреждания или за 
малки деца, или да бъдат 
принуждавани да проституират), 
нарушаващи условията на договора им 
за сезонно наемане на работа.

Or. el

Изменение 12

Предложение за директива
Член 16 (1)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, здравето и безопасността 
на работното място, приложими за 
сезонната работа, определени от 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби и/или 

1. Условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, здравето и безопасността 
на работното място, приложими за 
сезонната работа, определени от
законови, подзаконови или 
административни разпоредби и/или 
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общоприложими колективни трудови 
договори в държавата-членка, за която 
те са били допуснати в съответствие с 
настоящата директива.

общоприложими колективни трудови 
договори в държавата-членка, за която 
те са били допуснати в съответствие с 
настоящата директива, без да се допуска 
основаваща се на пола дискриминация 
и при пълно зачитане на нормите за 
безопасност и защита на здравето по 
отношение на бременните, наскоро 
родилите и кърмещите сезонни 
работнички. 

Or. el

Изменение 13

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират 
възможност за трети страни, които в 
съответствие с предвидените в 
националното право критерии имат 
законен интерес от гарантиране 
спазването на настоящата директива, да 
се включат от името или в подкрепа на 
сезонен работник, с неговото съгласие, 
във всяко административно или 
гражданско производство, предвидено с 
оглед изпълнението на настоящата 
директива.

Държавите-членки гарантират 
възможност за трети страни, които в 
съответствие с предвидените в 
националното право критерии имат 
законен интерес от гарантиране 
спазването на настоящата директива, да 
се включат от името или в подкрепа на 
сезонен работник, с неговото съгласие, 
във всяко административно или 
гражданско производство, предвидено с 
оглед изпълнението на настоящата 
директива. Държавите-членки 
информират сезонните работници за 
съществуването на механизми за 
подаване на жалби, като  
предоставят на жалбоподателите 
лесен достъп до правна защита при 
нарушаване на правата им, 
малтретиране или тормоз.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Програми за социална интеграция в 
приемните страни
Държавите-членки въвеждат 
ускорени програми и мерки като 
ефективни средства за предоставяне 
на информация на сезонните 
работници и работнички и им 
помагат да придобият основни 
познания за езика на приемната 
страна. На сезонните работници се 
предоставят елементарни познания в 
областите на правото, отнасящи се 
до условията за наемането им на 
работа и до културата, нравите и 
обичаите на европейското общество, 
в което ще живеят и работят, така 
че да бъде гарантирано взаимното 
зачитане на различията, а и оттам 
по-добрата адаптивност и 
социализация за общото благо и за 
постигане на целите на стратегията 
Европа 2020. 
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