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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungoje esama struktūrinio sezoninio darbo poreikio ne tik dėl demografinių 
iššūkių, su kuriais ji susiduria, ir senėjančių Europos gyventojų (ši padėtis ateityje gali dar 
labiau pablogėti), bet ir dėl sezoninės darbo jėgos šiame sektoriuje trūkumo. 

Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo 
ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygų nustatomi bendri ES priėmimo ir 
apsigyvenimo reikalavimai, taip pat sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių teisės. 

Šios nuomonės dėl siūlomos direktyvos referentė nerimauja dėl lyčių aspekto – viena vertus, 
ji palankiai vertina apykaitinės migracijos paskatas, o, kita vertus, reiškia didelį susirūpinimą 
daugelio sezoninių darbuotojų, ypač moterų, pažeidžiamumu.

Nepaisant to, kad sunku kaupti tikslius statistinius duomenis, aišku, kad moterys sudaro 
didelę migruojančių gyventojų procentinę dalį ir į tai reikėtų visapusiškai atsižvelgti siekiant 
veiksmingai valdyti migracijos, ypač susijusios su sezoniniu darbu, srautus.

Daugelyje šalių moterys yra labai pažeidžiamos dėl skurdo ir nepakankamo draudimo, 
neadekvačių socialinių išmokų, įgūdžių (mokymo) ir finansinių išteklių trūkumo, taip pat dėl 
to, kad jos turi per mažai informacijos apie savo teises. Be to, jos susiduria su išankstine 
nuomone ir stereotipais, grindžiamais lytimi, rase ir religija, taip pat kitų rūšių diskriminacija. 
Visas šias ir kitas susijusias problemas itin junta sezoniniam darbui įsidarbinusios moterys, 
ypač jei jos turi kitų pareigų, pavyzdžiui, rūpinasi nepilnamečiais vaikais.

Moterys sezoniniam darbui dažnai įsidarbina žemės ūkyje sodinimo arba derliaus nuėmimo 
laikotarpiu ir atostogų laikotarpiu turizmo sektoriuje. Vis dėlto daugeliu atvejų jos gauna 
papildomų užduočių, neįrašytų į jų sezoninio darbo sutartis, įskaitant namų ūkio arba 
pagyvenusių ar neįgalių asmenų ir vaikų slaugos darbus. Dėl nepastovaus darbuotojų 
migrantų poreikio konkrečioje sezoninių darbų srityje, tam tikrų jiems siūlomų paskatų ir 
garantijų ar patiriamų sunkumų neturėtų išlikti egzistuojanti nelygybė atlyginimų ar sezoninio 
darbo sąlygų srityje. Šioje nuomonėje ypač reikėtų paminėti būtinybę apsaugoti vaikus, 
gyvenančius suteiktame būste, ir užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi sveikatos ir saugos 
reikalavimų, taikomų nėščioms, neseniai pagimdžiusioms arba maitinančioms krūtimi 
migrantėms sezoninėms darbuotojoms.

Sezoniniam darbui įsidarbinusios moterys turi žinoti savo teises, savo sezoninio darbo 
sutarčių sąlygas ir užduočių, kurias jos turi atlikti, pobūdį, kad jos nebūtų priverstos dirbti 
namų ūkio ar slaugos sektoriuose daugiau darbo valandų negu norėtų, arba netaptų 
priverstinės prekybos žmonėmis ar prostitucijos aukomis. Sezoniniam darbui įsidarbinusios 
moterys dažnai yra labiau pažeidžiamos, nes jos nesusipažinusios su skundų teikimo 
priemonėmis arba nenori jomis pasinaudoti, nes bijo, kad tai turės neigiamą įtaką jų 
įsidarbinimo perspektyvoms ateityje.

Taigi dėl to būtina nustatyti aiškias tų ekonomikos sektorių, kurie atitinka sezoninio darbo 
kriterijus, sezoninių darbuotojų teises ir pareigas, kad būtų užkirstas kelias savavališkoms 
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arba nepriimtinoms darbo sąlygoms ar išnaudojimui. Taip pat būtina nustatyti saugią 
sezoninių darbuotojų teisinės apsaugos sistemą ir numatyti, kad valdžios institucijos imtųsi 
suderintų priemonių ir vykdytų reguliarias patikras, kad būtų nustatyti privalomi minimalūs 
standartai, susiję su priimtinu darbo užmokesčiu, būstu ir sanitarinėmis sąlygomis. 

Atitinkama informacija apie atvykimo ir apsigyvenimo sąlygas, išsami informacija apie 
darbuotojų teises ir visi būtini dokumentai turėtų būti prieinami sezoninių darbuotojų kalba ir 
turėtų būti įrašyta nuostata dėl vertėjo žodžiu paslaugų, kad net neraštingiems darbuotojams, 
ypač moterims, galėtų būti teikiama visa galima pagalba, jog jie visiškai suprastų savo teises, 
kurias pažeidus, esant netinkamam elgesiui arba seksualiniam ar kitokio pobūdžio 
išnaudojimui jiems būtų lengviau ginti savo interesus teisme.

Šioje nuomonėje taip pat turėtų būti pabrėžiama, jog būtina imtis visų priemonių tam, kad 
sezoniniam darbui įsidarbinusios moterys taptų labiau savarankiškos, ir teikti joms mokymus 
bei skirti specialiai joms pritaikytas paramos programas. Naudojantis atitinkama priemone ar 
keičiantis ES valstybių narių gerąja patirtimi ir pasitelkiant suderintus trečiųjų šalių profesinių 
sąjungų ar kitų organizacijų veiksmus būtų galima nuolat sistemingai gerinti jų žinias ir 
įgūdžius, siekti didesnio judumo ir geresnės apykaitinės migracijos ir tai būtų naudinga ES, 
trečiosioms šalims ir patiems sezoniniams darbuotojams. Tikslas yra ne tik didinti našumą, 
konkurencingumą ir skatinti valstybių narių ekonomikos plėtrą siekiant veiksmingai remti ir 
įgyvendinti strategijos „ES 2020“ tikslus, kad Europa taptų labiau socialinė, bet ir teikti 
apsaugą sezoniniam darbui įsidarbinusiems trečiųjų šalių piliečiams. 

Be to, šioje nuomonėje reikia pabrėžti, kad nacionalinius biudžetus reikia sudaryti ir 
įgyvendinti atsižvelgiant į lyčių aspektą, norint užtikrinti, viena vertus, pakankamą 
finansavimą ir, kita vertus, nuoseklią tikslinių programų ir paskatų, skirtų nuolatinių ir 
sezoninių darbuotojų teisėms ginti ir socialinei sanglaudai didinti, veiksmingumo stebėseną ir 
vertinimą. 

Nuolatinis sezoninės moterų migracijos statistinių duomenų kaupimas yra racionaliausias 
tinkamos politikos mobilizavimo pagrindas siekiant priimti su sezonine migracija susijusius 
iššūkius ir spręsti šios srities problemas.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Tikimasi, kad ši direktyva padės 
kovoti su neteisėta migracija, nelegaliu 
darbu ir šešėline ekonomika, dėl kurios 
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išlieka ir skatinami reketo ir organizuoto 
nusikalstamumo tinklai, kurių aukos 
dažniausiai yra pažeidžiamos moterys ir 
vaikai.

Or. el

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Šioje direktyvoje turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, kad, vadovaujantis JT, 
OECD, Tarptautinio darbo biuro ir kitų 
organizacijų ataskaitomis, didelė į ES 
kiekvienais metais atvykstančių sezoninių 
migrantų procentinė dalis yra moterys iš 
trečiųjų šalių, kuriose vyrauja skurdas, 
neraštingumas ir žemas gyvenimo lygis.

Or. el

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) Šioje direktyvoje taip pat turi būti 
atsižvelgiama į kliūtis, su kuriomis 
paprastai susiduria migrantės sezoninį 
darbą dirbančios moterys, ypač 
nepilnamečių vaikų turinčios moterys, 
kurios ne tik turi sunkumų prisitaikyti 
užsienio šalyje ir prie nepažįstamos darbo 
aplinkos, bet ir susiduria su išankstine 
nuomone ir stereotipais, grindžiamais 
lytimi, rase, odos spalva ar religija, taip 
pat kitų rūšių diskriminacija.

Or. el
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Sezoniniai darbuotojai privalo žinoti 
savo teises ir suprasti tai, kad jų darbas 
turi būti tikrai sezoninis, ypač tai turėtų 
žinoti moterys, kurios be sezoninio darbo 
sutartyje nustatytų užduočių dažnai 
privalo atlikti papildomus darbus, kurie 
apima pagalbą namų ūkyje arba 
pagyvenusių, neįgalių asmenų ar 
mažamečių vaikų priežiūrą, arba kurios 
net gali būti priverstos teikti tokias 
paslaugas kaip prostitucija.

Or. el

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Valdžios institucijos turi vykdyti 
reguliarias būsto tinkamumo, taip pat 
gyvenimo sąlygų ir sanitarinių standartų, 
susijusių su sezoniniais darbuotojais, ypač 
būstų, kuriuose gyvena ir vaikai, patikras. 
Nustačius pažeidimus šios patikros 
institucijos turėtų turėti įgaliojimus teikti 
rekomendacijas darbdaviams ir skirti 
baudas pažeidėjams.

Or. el
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Sezoniniai darbuotojai dažnai 
tampa savo darbdavių įvairių rūšių 
išnaudojimo aukomis (jie išnaudojami 
seksualiai, privalo atlikti papildomas 
užduotis arba dirbti sekinančiai daug 
darbo valandų, jų darbo sąlygos yra 
nepriimtinos arba jų darbo užmokestis yra 
nevienodas). Taigi reikės užtikrinti 
glaudžius ir abipusius valstybės, vietos 
valdžios ir profesinių sąjungų ar kitų 
susijusių organizacijų ryšius tam, kad jos 
bendradarbiautų rengdamos tinkamas  
savarankiškumo ugdymo, mokymo ir 
paramos programas, skirtas sezoninį 
darbą dirbantiems vyrams ir moterims, 
taip pat problemų sprendimo priemones. 

Or. el

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įrodymai, kad pareiškėjui atliktas 
sveikatos patikrinimas, jis neserga 
užkrečiamomis ligomis ir jo sveikata yra 
gera;

Or. el
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali atmesti prašymą, jei 
darbdaviui pagal nacionalinės teisės aktus 
buvo taikytos sankcijos dėl nedeklaruoto 
darbo ir (arba) neteisėto įdarbinimo. 

3. Valstybės narės gali atmesti prašymą, jei 
darbdaviui pagal nacionalinės teisės aktus 
buvo taikytos sankcijos dėl nedeklaruoto 
darbo ir (arba) neteisėto įdarbinimo ir 
(arba) dėl priekabiavimo prie darbuotojų, 
netinkamo elgesio su jais ar jų 
išnaudojimo.

Or. el

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės imasi būtų priemonių, 
kad būtų galima susipažinti su informacija 
apie atvykimo ir apsigyvenimo sąlygas, 
įskaitant teises ir visus įrodomuosius 
dokumentus, kuriuos reikia pateikti su 
prašymu dėl apsigyvenimo ir darbo 
valstybės narės teritorijoje sezoninio darbo 
tikslais.

8. Valstybės narės imasi būtų priemonių, 
kad būtų galima susipažinti su informacija 
apie atvykimo ir apsigyvenimo sąlygas, 
įskaitant teises ir visus įrodomuosius 
dokumentus, kuriuos reikia pateikti su 
prašymu dėl apsigyvenimo ir darbo 
valstybės narės teritorijoje sezoninio darbo 
tikslais. Ši informacija turėtų būti aiškiai 
išdėstyta ir suprantama įvairaus 
išsilavinimo asmenims.

Or. el

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Valstybės narės reikalauja, kad 14. Valstybės narės reikalauja, kad 
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sezoninių darbuotojų darbdaviai pateiktų 
įrodymus, kad sezoniniam darbuotojui bus 
suteiktas būstas ir taip užtikrintas tinkamas 
gyvenimo lygis. Jeigu sezoniniai 
darbuotojai už būstą turi mokėti nuomą, ji 
nėra pernelyg didelė, palyginti su darbo 
užmokesčiu.

sezoninių darbuotojų darbdaviai pateiktų 
įrodymus, kad sezoniniam darbuotojui bus 
suteiktas būstas ir taip užtikrintas tinkamas 
gyvenimo lygis ir paskiria pareigūną ar 
skyrių, atsakingą už:

i) reguliarų būsto ir gyvenimo sąlygų 
atitikimo reikalavimams patikrų vykdymą;
ii) rekomendacijų darbdaviui teikimą ir
iii) baudų skyrimą tiems darbdaviams, 
kurie nesilaiko rekomendacijų.
Jeigu sezoniniai darbuotojai už būstą turi 
mokėti nuomą, ji nėra pernelyg didelė, 
palyginti su darbo užmokesčiu.

Or. el

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) teisę be sankcijų atsisakyti atlikti 
papildomas užduotis, neįeinančias į jų 
sezoninio darbo sutarties sąlygas (tai, 
pavyzdžiui, susiję su bandymais įpareigoti 
migrantes sezoninį darbą dirbančias 
moteris atlikti namų ūkio užduotis ar 
prižiūrėti pagyvenusius, neįgalius asmenis 
ar mažamečius vaikus arba versti jas 
užsiimti prostitucija).

Or. el

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 1. Darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį 
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ir atleidimą iš darbo, taip pat su sveikata ir 
sauga darbo vietoje susijusius 
reikalavimus, taikomus sezoniniam darbui, 
kaip nustatyta įstatymuose arba kituose 
teisės aktuose ir (arba) visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose susitarimuose 
valstybėje narėje, į kurią jei priimti pagal 
šią direktyvą.

ir atleidimą iš darbo, taip pat su sveikata ir 
sauga darbo vietoje susijusius 
reikalavimus, taikomus sezoniniam darbui, 
kaip nustatyta įstatymuose arba kituose 
teisės aktuose ir (arba) visuotinai 
taikomuose kolektyviniuose susitarimuose 
valstybėje narėje, į kurią jei priimti pagal 
šią direktyvą, ir nediskriminuojant lyties 
pagrindu bei visiškai laikantis sveikatos 
apsaugos ir saugos reikalavimų, taikomų 
nėščioms, neseniai pagimdžiusioms arba 
maitinančioms krūtimi sezoninėms 
darbuotojoms.

Or. el

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tretieji 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus turi teisėtą 
interesą užtikrinti, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos, sezoninio darbuotojo vardu 
arba jį remdami su jo sutikimu gali 
dalyvauti bet kuriame administracinės arba 
civilinės bylos nagrinėjime, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą.

Valstybės narės užtikrina, kad tretieji 
asmenys, kurie pagal jų nacionalinėje 
teisėje nustatytus kriterijus turi teisėtą 
interesą užtikrinti, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos, sezoninio darbuotojo vardu 
arba jį remdami su jo sutikimu gali 
dalyvauti bet kuriame administracinės arba 
civilinės bylos nagrinėjime, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą. Valstybės narės 
informuoja sezoninius darbuotojus apie 
esamas skundų teikimo priemones, taip 
pat skundų teikėjams suteikia galimybę 
nesunkiai ginti savo interesus teisme jų 
teisių pažeidimo, netinkamo elgesio su 
jais ir priekabiavimo prie jų atvejais.

Or. el
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimančių šalių socialinės integracijos 
programos
Valstybės narės nustato intensyvias 
programas ir priemones siekdamos 
veiksmingai informuoti sezoninį darbą 
dirbančius vyrus ir moteris ir padėti jiems 
įgyti pagrindinių priimančios šalies 
kalbos žinių. Sezoniniams darbuotojams 
suteikiamos praktinės žinios apie su jų 
darbo sąlygomis susijusius teisės aktus ir 
apie Europos visuomenės, kurioje jie 
gyvens ir dirbs, kultūrą, papročius ir 
įpročius, kad būtų užtikrinta abipusė 
pagarba įvairovei ir būtų lengviau 
prisitaikyti ir integruotis į visuomenę, 
siekiant abipusės naudos ir strategijos 
„ES 2020“ tikslų.

Or. el


