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KORT BEGRUNDELSE

Der er et strukturelt behov for sæsonarbejde i Den Europæiske Union, ikke alene i betragtning 
af de demografiske udfordringer og den aldrende befolkning, som EU allerede står over for, 
og som sandsynligvis vil blive værre i fremtiden, men også på grund af en betydelig mangel 
på arbejdskraft i branchen. 

I forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for 
tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde fastsættes en fælles 
procedure for indrejse og ophold i EU samt de rettigheder, der gælder for sæsonarbejdere fra 
tredjelande. 

Den indfaldsvinkel, som ordføreren for denne udtalelse har til direktivforslaget, er integrering 
af kønsaspektet; på den ene side glæder hun sig over incitamenterne til cirkulær migration, 
mens hun på den anden side er dybt bekymret over den sårbare situation, som mange 
sæsonarbejdere befinder sig i, navnlig kvinder.

Om end det er vanskeligt at tilvejebringe præcise statistikker, er det en kendsgerning, at en ret 
stor del af indvandrerne udgøres af kvinder, hvilket der skal tages fuldt hensyn til med henblik 
på en effektiv håndtering af de migrationsstrømme, der er knyttet til sæsonarbejde. 

I mange lande er kvinder særlig udsatte som følge af fattigdom, manglende 
forsikringsdækning og social bistand, utilstrækkelige færdigheder (uddannelse) og finansielle 
ressourcer samt manglende kendskab til deres rettigheder. Endvidere er de konfronteret med 
fordomme og stereotyper baseret på køn, race, hudfarve, religion og andre former for 
diskrimination. Alle disse og andre relaterede problemer gør livet endnu sværere for kvinder 
ansat som sæsonarbejdere, især hvis de har andre opgaver, såsom pasning af mindreårige 
børn.

Kvindelige sæsonarbejdere ansættes ofte til landbrugsarbejde i sånings- eller høstperioder og 
inden for turistsektoren i ferieperioder. Men i mange tilfælde pålægges de yderligere opgaver, 
som ikke indgår i deres sæsonarbejdskontrakter, herunder husligt arbejde eller pleje af ældre, 
handicappede eller børn. Eksisterende uligheder med hensyn til løn eller vilkår og betingelser 
for sæsonarbejde bør ikke bibeholdes under henvisning til svingende efterspørgsel efter 
vandrende sæsonarbejdere eller på grund af de særlige incitamenter og forholdsregler, der 
tilbydes dem, eller de udfordringer, de står over for.
I denne udtalelse nævnes især behovet for at beskytte børn, der bor i de boliger, der er stillet 
til rådighed, samt at sikre fuld overholdelse af sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med 
vandrende sæsonarbejdere, der er gravide, lige har født, eller som ammer.

Kvinder, der er ansat som sæsonarbejdere, skal være bevidste om deres rettigheder, 
betingelserne i deres sæsonarbejdskontrakter og arten af de opgaver, de skal udføre, så de ikke 
pålægges at arbejde flere timer, end de ønsker, som hushjælp eller plejere, for slet ikke at tale 
om at blive tvunget til at deltage i menneskehandel og/eller prostitution. Kvinder i 
sæsonarbejde er ofte mere udsatte, fordi de ikke kender klagemekanismerne eller er 
tilbageholdende med at gøre brug af dem, af frygt for at dette vil påvirke deres fremtidige 
beskæftigelsesmuligheder negativt. 
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Det er derfor nødvendigt klart at fastlægge sæsonarbejdernes rettigheder og forpligtelser i de 
sektorer af økonomien, som opfylder kriterierne for sæsonarbejde, for at forhindre vilkårlige 
arbejdsforhold eller udnyttelse. Det er også nødvendigt at sørge for en sikker retsstilling til 
beskyttelse af sæsonarbejdere samt koordinerede aktioner og regelmæssig kontrol fra 
myndighedernes side med henblik på at fastsætte bindende minimumsstandarder for 
acceptabel løn, indkvartering og sanitet. 

De relevante oplysninger om betingelserne for indrejse og ophold, omfattende oplysninger om 
arbejdstageres rettigheder og al nødvendig dokumentation skal være tilgængelig på 
sæsonarbejdernes modersmål, og der skal sørges for en tolk, så selv arbejdstagere, der er 
analfabeter, især kvinder, kan modtage al mulig hjælp til at forstå deres rettigheder fuldt ud. 
Er de fuldt ud bekendt med deres rettigheder, er det lettere for dem at søge juridisk 
oprejsning, når deres rettigheder overtrædes, eller de udsættes for mishandling, seksuel eller 
anden form for udnyttelse.

I denne udtalelse støttes også enhver bestræbelse på at styrke kvinder i sæsonarbejde ved 
hjælp af målrettede uddannelses- og støtteprogrammer. Brug af passende redskaber, 
udveksling af bedste praksis mellem EU-medlemsstaterne og koordinerede aktioner mellem 
fagforeninger eller andre organisationer og tredjelande kan medføre en løbende og 
systematisk opgradering af viden og færdigheder samt øget mobilitet og "cirkulær migration" 
til gavn for både EU og tredjelandene, men også de vandrende sæsonarbejdere selv. 
Hensigten er på den ene side at forbedre produktiviteten, konkurrenceevnen og den 
økonomiske udvikling i medlemsstaterne med henblik på effektivt at fremme/nå EU 2020-
strategiens mål for et mere socialt Europa, men på den anden side også at beskytte borgere fra 
tredjelande, der er afhængige af sæsonarbejde.   

Endvidere understreger udtalelsen behovet for "kønsbudgettering" i forbindelse med 
forberedelse og gennemførelse af de nationale budgetter for at sikre såvel tilstrækkelige 
ressourcer som en effektiv overvågning og kontrol af udførelsen af målrettede programmer og 
incitamenter med henblik på at beskytte både fastansattes og sæsonarbejderes rettigheder samt 
styrke den sociale samhørighed. 

Den systematiske indsamling af statistiske data om kvinders sæsonbetingede indvandring er 
det mest rationelle grundlag for at iværksætte de mest hensigtsmæssige politikker for at løse
de udfordringer og problemer, der ledsager sæsonbetinget indvandring.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Dette direktiv har til formål at 
bidrage til kampen mod illegal 
indvandring, ulovligt arbejde og sort 
økonomi, som er fænomener, der støtter 
og opmuntrer mafianetværk og 
organiseret kriminalitet, hvis ofre som 
regel er sårbare kvinder og børn.

Or. el

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Dette direktiv bør tage hensyn til, at 
en stor del af de vandrende 
sæsonarbejdere, der kommer til EU hvert 
år, er kvinder, der ifølge FN, OECD, Den 
Internationale Arbejdsorganisation og 
andre organisationer kommer fra 
tredjelande, hvor der råder fattigdom, 
analfabetisme og en lav levestandard.

Or. el

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Dette direktiv bør også tage hensyn til 
de hindringer, som ofte rammer 
kvindelige vandrende sæsonarbejdere, 
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navnlig kvinder med mindreårige børn, 
hvis de i tillæg til vanskelighederne ved at 
tilpasse sig et fremmed land og et nyt 
arbejdsmiljø konfronteres med fordomme 
og stereotyper baseret på køn, race, 
hudfarve, religion og andre former for 
diskrimination.

Or. el

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Sæsonarbejdere bør kende deres 
rettigheder og vide, at deres arbejde skal 
være klart sæsonbetonet, især kvinder, 
som ofte pålægges at arbejde ekstra ud 
over den fastsatte aftale om sæsonarbejde 
med husligt arbejde eller pleje af ældre, 
handicappede eller børn eller sågar 
tvinges til at levere tjenesteydelser som 
f.eks. prostitution.

Or. el

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) De kompetente myndigheder bør 
regelmæssigt kontrollere, om 
sæsonarbejdernes indkvartering og 
sanitære forhold er af en passende 
standard, navnlig i de tilfælde hvor der 
også bor børn i boligen. 
Kontrolmyndighederne skal have ret til at 
fremsætte henstillinger til arbejdsgiverne i 
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tilfælde af uregelmæssigheder og pålægge 
lovovertrædere sanktioner.

Or. el

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Ofte bliver sæsonarbejdere ofre for 
alle mulige former for udnyttelse af deres 
arbejdsgivere (seksuel udnyttelse, 
tvungent ekstraarbejde, udmattende 
arbejdstider, uacceptable 
ansættelsesforhold eller ulige løn). Der 
bør derfor være en tæt og gensidig 
kommunikation mellem stat, kommuner 
og fagforeninger – eller andre berørte 
organisationer – med henblik på at 
muliggøre samarbejde om udarbejdelse af 
passende programmer til at styrke, 
uddanne og støtte sæsonarbejdere af 
begge køn samt indførelse af 
problemløsningsmekanismer.

Or. el

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bevis for, at den pågældende har 
gennemgået en lægeundersøgelse, ikke 
lider af smitsomme sygdomme og er rask

Or. el
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan give afslag på en 
ansøgning, hvis arbejdsgiveren er blevet 
straffet i henhold til national ret for sort 
arbejde og/eller ulovlig beskæftigelse. 

3. Medlemsstaterne kan give afslag på en 
ansøgning, hvis arbejdsgiveren er blevet 
straffet i henhold til national ret for sort 
arbejde og/eller ulovlig beskæftigelse 
og/eller chikane, misbrug eller udnyttelse 
af arbejdstagere.

Or. el

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at tilgængeliggøre 
oplysninger om betingelser for indrejse og 
ophold, herunder rettigheder, og om al 
dokumentation, der er påkrævet i 
forbindelse med en ansøgning om tilladelse 
til at opholde sig og arbejde på en 
medlemsstats område som sæsonarbejder.

8. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at tilgængeliggøre 
oplysninger om betingelser for indrejse og 
ophold, herunder rettigheder, og om al 
dokumentation, der er påkrævet i 
forbindelse med en ansøgning om tilladelse 
til at opholde sig og arbejde på en 
medlemsstats område som sæsonarbejder.
Disse oplysninger skal forfattes på en 
sådan måde, at de er enkle og forståelige 
for personer af enhver 
uddannelsesmæssig baggrund.

Or. el



PA\840068DA.doc 9/11 PE452.884v01-00

DA

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
tilstrækkelig standard. Hvis 
sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå i 
et rimeligt forhold til deres løn.

14. Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
tilstrækkelig standard, og der udpeges en 
ansvarlig embedsmand eller myndighed, 
der skal have til opgave at:

i) føre systematisk kontrol med, om 
sæsonarbejdernes indkvartering er af en 
passende standard 
ii) fremsætte henstillinger til 
arbejdsgiveren
iii) opkræve bøder fra de arbejdsgivere, 
der ikke overholder instruktionerne.
 Hvis sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå i 
et rimeligt forhold til deres løn.

Or. el

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 15 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ret til uden konsekvenser at nægte at 
udføre ekstraarbejde (f.eks. husligt 
arbejde eller pleje af ældre, handicappede 
eller børn eller tvungen prostitution) i 
strid med kontrakten for sæsonarbejde.

Or. el
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse og sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, som gælder for 
sæsonarbejde i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser og/eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som 
har udstedt indrejsetilladelse i henhold til 
dette direktiv.

de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse og sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, som gælder for 
sæsonarbejde i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser og/eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som 
har udstedt indrejsetilladelse i henhold til 
dette direktiv, uden kønsdiskrimination og 
med fuld overholdelse af sikkerheds- og 
sundhedskrav i forbindelse med 
vandrende sæsonarbejdere, der er 
gravide, lige har født, eller som ammer.

Or. el

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at tredjeparter, der 
efter kriterierne i deres nationale ret har en 
legitim interesse i at sikre, at dette direktiv 
overholdes, er berettigede til – enten på 
vegne af eller til støtte for en 
sæsonarbejder og med dennes godkendelse 
– kan indtræde som part i klager til 
civilretslige eller administrative instanser 
med henblik på gennemførelse af dette 
direktiv.

Medlemsstaterne sikrer, at tredjeparter, der 
efter kriterierne i deres nationale ret har en 
legitim interesse i at sikre, at dette direktiv 
overholdes, er berettigede til – enten på 
vegne af eller til støtte for en 
sæsonarbejder og med dennes godkendelse 
– kan indtræde som part i klager til 
civilretslige eller administrative instanser 
med henblik på gennemførelse af dette 
direktiv. Medlemsstaterne skal underrette 
sæsonarbejderne om de klageordninger, 
der findes, således at klagerne nemt kan 
søge oprejsning, når deres rettigheder 
krænkes, eller de udsættes for misbrug 
eller chikane.
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Or. el

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Sociale integrationsprogrammer i 
værtslandene

Medlemsstaterne indfører særlige 
intensive programmer og foranstaltninger 
som et effektivt middel til at give både 
mandlige og kvindelige sæsonarbejdere 
adgang til information og hjælpe dem 
med at erhverve grundlæggende 
færdigheder i værtslandets sprog. 
Sæsonarbejdere bør have et 
grundlæggende kendskab til de områder 
af lovgivningen, som vedrører deres 
ansættelsesvilkår, samt til kultur, skikke 
og sædvaner i det europæiske samfund, 
hvor de skal bo og arbejde, for at sikre 
gensidig respekt for mangfoldighed og 
dermed større tilpasnings- og 
socialiseringsevne til gavn for alle og med 
henblik på opfyldelse af EU 2020-
strategiens mål.,

Or. el


