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ĪSS PAMATOJUMS

Sezonas darbs Eiropas Savienībai ir strukturāla nepieciešamība ne tikai tādēļ, ka Eiropas 
Savienība saskaras ar demogrāfiskām problēmām un sabiedrības novecošanu (problēmām, kas 
nākotnē, iespējams, padziļināsies), bet arī tādēļ, ka šajā nozarē pastāv ievērojams darbaspēka 
trūkums. 

Priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo 
ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem sezonas nodarbinātības nolūkos tiek noteiktas 
kopējas ES uzņemšanas un uzturēšanās prasības, kā arī sezonas darbinieku no trešām valstīm 
tiesības. 

Saistībā ar šo direktīvas priekšlikumu atzinuma sagatavotāja pauž bažas par dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanu, atzinīgi vērtējot, no vienas puses, stimulus saistībā ar cirkulāro 
migrāciju un paužot dziļas bažas, no otras puses, par daudzu sezonas darbinieku, jo īpaši 
sieviešu, neaizsargātību.

Neskatoties uz grūtībām apkopot precīzus statistikas datus, ir skaidrs, ka sieviešu īpatsvars 
migrējošo iedzīvotāju vidū ir ievērojams, un tas pilnībā jāņem vērā, lai efektīvi pārvaldītu 
migrācijas plūsmas, uz kurām īpašu ietekmi atstāj sezonas nodarbinātība.

Dažās valstīs sievietes ir īpaši neaizsargātas nabadzības dēļ, un šo stāvokli vēl vairāk 
pastiprina nepietiekams apdrošināšanas segums, sociālās apdrošināšanas maksājumi, prasmes 
(apmācība) un finanšu resursi, kā arī nepietiekama informētība par savām tiesībām. Šīs 
sievietes saskaras arī ar aizspriedumiem un stereotipiem, kuru pamatā ir dzimums, rase un 
reliģija, kā arī ar citiem diskriminācijas veidiem. Visi šie faktori un ar tiem saistītās problēmas 
sieviešu sezonas darbinieču dzīvi padara vēl grūtāku, jo īpaši tad, ja viņām ir vēl citi 
pienākumi, piemēram, nepilngadīgu bērnu aprūpe.

Sievietes sezonas darbinieces bieži tiek nodarbinātas lauku saimniecībās stādīšanas vai ražas 
novākšanas periodā un tūrisma nozarē atvaļinājumu periodā. Tomēr daudzos gadījumos 
viņām tiek uzdoti papildu uzdevumi, kas nav paredzēti sezonas darba līgumos, piemēram, 
mājas darbi vai vecāka gadagājuma cilvēku, invalīdu vai bērnu aprūpe. Pieprasījuma 
svārstībām attiecībā uz sezonas darbiniekiem migrantiem kā īpašu darbinieku kategoriju, šai 
kategorijai sniegtajiem īpašajiem stimuliem un garantijām vai problēmām, ar kurām attiecīgie 
darbinieki saskaras, nevajadzētu veicināt to, ka saglabājas pastāvošās nevienlīdzības attiecībā 
uz atalgojumu vai arī sezonas nodarbinātības noteikumiem un nosacījumiem. Šajā atzinumā 
īpaši jāmin nepieciešamība aizsargāt bērnus, kas dzīvo nodrošinātajos mitekļos, kā arī 
nepieciešamība pilnīgi ievērot veselības aizsardzības un drošības prasības attiecībā uz sezonas 
darbiniecēm grūtniecēm vai tām sezonas darbiniecēm, kuras ir pēcdzemdību periodā vai kuras 
baro bērnu ar krūti.

Sievietēm sezonas darbiniecēm jābūt informētam par savām tiesībām gan attiecībā uz sezonas 
darba līgumu, gan attiecībā uz uzdevumiem, kas viņām jāpilda, lai nepieļautu, ka viņām 
jāstrādā ilgākas darba stundas, nekā viņas to vēlētos, veicot mājsaimniecības uzdevumus vai 
aprūpējot personas, vai ka viņas piespiedu kārtā tiek iesaistītas cilvēku tirdzniecībā un/vai 
prostitūcijā. Sievietes sezonas darbinieces bieži ir neaizsargātākas, jo viņas nav informētas par 
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sūdzību iesniegšanas mehānismiem vai viņas nevēlas tos izmantot, baidoties, ka tas negatīvi 
ietekmēs viņu nākotnes nodarbinātības izredzes.

Tādēļ, lai nepieļautu patvaļīgi izveidotus vai nepieļaujamus darba nosacījumus vai cilvēku 
ekspluatāciju, skaidri jānosaka sezonas darbinieku tiesības un pienākumi tajās ekonomikas 
nozarēs, kuras atbilst sezonas nodarbinātības kritērijiem. Jāizveido arī uzticama tiesiskās 
aizsardzības sistēma sezonas darbiniekiem un saskaņoti pasākumi un varas iestāžu īstenotas 
regulāras pārbaudes, lai ieviestu saistošus obligātus standartus attiecībā uz pieņemamu 
atalgojumu, izmitināšanu un sanitārajiem apstākļiem. 

Visai attiecīgajai informācijai saistībā ar iebraukšanas un uzturēšanās nosacījumiem, 
visaptverošai informācijai par darbinieku tiesībām un visai nepieciešamajai dokumentācijai 
vajadzētu būt pieejamai sezonas darbinieka valodā, turklāt vajadzētu paredzēt iespēju 
izmantot tulka pakalpojumus, lai pat neizglītotiem darbiniekiem, jo īpaši sievietēm, būtu 
sniegta visa nepieciešamā palīdzība, ļaujot viņiem pilnīgi izprast savas tiesības. Tādējādi 
sezonas darbiniekiem būtu vieglāk saņemt juridisku palīdzību pārkāpumu, sliktas izturēšanās, 
seksuālas izmantošanas vai cita veida ekspluatācijas gadījumā.

Šajā atzinumā vajadzētu uzsvērt nepieciešamību darīt visu iespējamo sieviešu sezonas 
darbinieču iespēju palielināšanai ar viņu vajadzībām īpaši pielāgotu izglītības/apmācības un 
atbalsta programmu palīdzību. Atbilstošu instrumentu izmantošana un labas prakses apmaiņa 
dalībvalstu starpā, kā arī arodbiedrību vai citu organizāciju trešās valstīs saskaņota darbība 
varētu palīdzēt panākt pastāvīgus un regulārus uzlabojumus saistībā ar šo sieviešu zināšanām 
un prasmēm, lielāku mobilitāti un uzlabotu cirkulāro migrāciju ES, trešo valstu un pašu 
sezonas darbinieku labā. Mērķis ir, no vienas puses, uzlabot produktivitāti, konkurētspēju un 
attīstību dalībvalstīs, lai efektīvu veicinātu/īstenotu ES 2020 stratēģiskos mērķus, proti, 
sociālākas Eiropas izveidi, un, no otras puses, sniegt aizsardzību trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kas iesaistīti sezonas nodarbinātībā.

Šajā atzinumā arī jāuzsver nepieciešamība ievērot dzimumu līdztiesības principu valstu 
budžetu plānošanā, lai nodrošinātu, no vienas puses, pietiekamu līdzekļu pieejamību, un, no 
otras puses, īpašo programmu un stimulu pienācīgu uzraudzību un novērtēšanu, lai tādējādi 
aizsargātu pastāvīgo un sezonas darbinieku tiesības un stiprinātu sociālo kohēziju.

Ar sezonas migrāciju saistīto statistikas datu sistemātiska apkopošana attiecībā uz sievietēm 
sniedz visracionālāko pamatu piemērotas politikas izmantošanai, lai novērstu grūtības un 
problēmas, kas saistītas ar sezonas migrāciju.
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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tiek sagaidīts, ka šī direktīva ļaus 
apkarot nelegālu migrāciju, nelegālu 
nodarbinātību un ēnu ekonomiku, kas 
saglabā un veicina bandītisma un 
organizētās noziedzības tīklus, par kuru 
upuriem parasti kļūst neaizsargātas 
sievietes un bērni.

Or. el

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Šajā direktīvā jāņem vērā tas, ka 
saskaņā ar ANO, ESAO, Starptautiskā 
nodarbinātības biroja un citu 
organizāciju datiem liela daļa sezonas 
migrantu, kas katru gadu nonāk ES, ir 
sievietes no trešām valstīm, kuras skar 
nabadzības, analfabētisma un zemu dzīves 
standartu problēmas.

Or. el
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Šajā direktīvā jāņem vērā arī šķēršļi, 
ar kuriem parasti saskaras sievietes 
migrantes, kas nodarbinātas sezonas 
darbos, jo īpaši sievietes ar 
nepilngadīgiem bērniem, kuras papildus 
grūtībām, adaptējoties svešā valstī un 
pielāgojoties nezināmai darba videi, 
saskaras ar aizspriedumiem un 
stereotipiem, kuru pamatā ir dzimums, 
rase, ādas krāsa un reliģija, kā arī ar 
citiem diskriminācijas veidiem.

Or. el

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Sezonas darbiniekiem jāzina savas 
tiesības un jābūt informētiem par to, ka 
viņu nodarbinātībai pēc būtības jābūt 
tikai un vienīgi sezonas nodarbinātībai, jo 
īpaši to sieviešu gadījumā, kuras papildus 
sezonas darba līgumā noteiktajiem 
uzdevumiem bieži ir spiestas veikt papildu 
darbus, piemēram, palīdzēt mājas darbos 
vai aprūpēt vecāka gadagājuma cilvēkus, 
invalīdus vai bērnus, vai ir spiestas sniegt 
pat tādus pakalpojumus, kas saistīti ar 
prostitūciju.

Or. el
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Varas iestādēm jāveic regulāras 
pārbaudes saistītā ar  sezonas darbinieku 
izmitināšanas piemērotību, dzīves 
apstākļiem un sanitārajiem standartiem, 
jo īpaši mitekļos, kuros dzīvo arī bērni. 
Inspekcijas iestādēm būtu jābūt 
pilnvarotām sniegt ieteikumus darba 
devējiem, ja tiek atklāti pārkāpumi, un 
uzlikt naudas sodus noteikumu 
pārkāpējiem.

Or. el

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Sezonas darbinieki bieži kļūst par 
upuriem ekspluatācijai no darba devēju 
puses (seksuāla izmantošana, pienākums 
veikt papildu uzdevumus vai strādāt
ilgstošas darba stundas, nepieļaujami 
darba apstākļi un nevienāds atalgojums). 
Tādēļ būs jānodrošina cieša un 
savstarpēja saziņa starp valsti, vietējo 
varas iestādi un arodbiedrībām vai citām 
iesaistītajām organizācijām nolūkā 
nodrošināt sadarbību, izstrādājot 
piemērotas iespēju veicināšanas, 
apmācības un atbalsta programmas gan 
vīriešiem sezonas darbiniekiem, gan 
sievietēm sezonas darbiniecēm, kā arī 
problēmu risināšanas mehānismus.

Or. el
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pierādījumus par to, ka pieteikuma 
iesniedzējs ir izgājis medicīnisku 
pārbaudi, neslimo ar transmisīvam 
slimībām un ir labā veselības stāvoklī;

Or. el

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noraidīt pieteikumu, ja 
darba devējs saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem ir sodīts par nedeklarētu darbu 
un/vai nelegālu nodarbināšanu. 

3. Dalībvalstis var noraidīt pieteikumu, ja 
darba devējs saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem ir sodīts par nedeklarētu darbu 
un/vai nelegālu nodarbināšanu, un/vai 
uzmākšanos darbiniekiem, sliktu 
izturēšanos pret darbiniekiem vai 
darbinieku ekspluatāciju.

Or. el

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai darītu pieejamu informāciju par 
ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, 
tostarp tiesībām un visiem 
dokumentārajiem pierādījumiem, kas 
nepieciešami, lai iesniegtu pieteikumu par 
uzturēšanos un darbu dalībvalstu teritorijā 

8. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai darītu pieejamu informāciju par 
ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, 
tostarp tiesībām un visiem 
dokumentārajiem pierādījumiem, kas 
nepieciešami, lai iesniegtu pieteikumu par 
uzturēšanos un darbu dalībvalstu teritorijā 
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sezonas darbinieka statusā. sezonas darbinieka statusā. Šo informāciju 
sniedz tiešā un cilvēkiem ar dažādu 
izglītības līmeni saprotamā veidā.

Or. el

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Dalībvalstis pieprasa sezonas 
darbinieku darba devējiem sniegt 
pierādījumus par to, ka sezonas darbinieki 
tiks izmitināti, nodrošinot pienācīgu dzīves 
līmeni. Ja sezonas darbiniekiem par mitekli 
jāmaksā īres maksa, tā ir samērīga ar 
sezonas darbinieku atalgojumu.

14. Dalībvalstis pieprasa sezonas 
darbinieku darba devējiem sniegt 
pierādījumus par to, ka sezonas darbinieki 
tiks izmitināti, nodrošinot pienācīgu dzīves 
līmeni, un nozīmē ierēdni vai nodaļu, kas 
atbildīga par:

i) regulāru pārbaužu veikšanu attiecībā uz 
izmitināšanas standartiem un dzīves 
apstākļiem,
ii) ieteikumu sniegšanu darba devējam un
iii) naudas sodu uzlikšanu tiem darba 
devējiem, kas nepievēro ieteikumus.
Ja sezonas darbiniekiem par mitekli 
jāmaksā īres maksa, tā ir samērīga ar 
sezonas darbinieku atalgojumu.

Or. el

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
15. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tiesības bez soda piemērošanas 
atteikties pildīt papildu uzdevumus (tas 
attiecas, piemēram, uz mēģinājumiem 
piespiest sievietes migrantes, kas 
nodarbinātas sezonas darbos, veikt mājas 
darbus vai aprūpēt vecāka gadagājuma 
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cilvēkus, invalīdus vai bērnus, vai šīs 
sievietes ar varu iesaistīt prostitūcijā), 
tādējādi pārkāpjot viņu sezonas darba 
līgumu.

Or. el

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas nosacījumiem, kā 
arī darba drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas piemērojamas sezonas 
darbiniekiem saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem un/vai vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki uzņemti saskaņā ar 
šo direktīvu.

1. Tiesības uz darba nosacījumiem, tostarp 
atalgojuma un atlaišanas nosacījumiem, kā 
arī darba drošības un veselības aizsardzības 
prasībām, kas piemērojamas sezonas 
darbiniekiem saskaņā ar normatīviem un 
administratīviem aktiem un/vai vispārēji 
piemērojamiem koplīgumiem dalībvalstī, 
kurā sezonas darbinieki uzņemti saskaņā ar 
šo direktīvu, nepieļaujot diskrimināciju 
dzimuma dēļ un pilnīgi ievērojot veselības
aizsardzības un drošības standartus 
attiecībā uz sezonas darbiniecēm 
grūtniecēm vai tām sezonas darbiniecēm, 
kuras ir pēcdzemdību periodā vai kuras 
baro bērnu ar krūti.

Or. el

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai trešās personas, 
kuras saskaņā ar valsts tiesību aktos 
noteiktajiem kritērijiem ir likumīgi 
ieinteresētas nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, vai nu sezonas 
darbinieka vārdā, vai atbalstot viņu, ar viņa 

Dalībvalstis nodrošina, lai trešās personas, 
kuras saskaņā ar valsts tiesību aktos 
noteiktajiem kritērijiem ir likumīgi 
ieinteresētas nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, vai nu sezonas 
darbinieka vārdā, vai atbalstot viņu, ar viņa 
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piekrišanu varētu iesaistīties jebkurā 
civiltiesiskā vai administratīvā procedūrā, 
kura paredzēta, lai panāktu šīs direktīvas 
īstenošanu.

piekrišanu varētu iesaistīties jebkurā 
civiltiesiskā vai administratīvā procedūrā, 
kura paredzēta, lai panāktu šīs direktīvas 
īstenošanu. Dalībvalstis informē sezonas 
darbiniekus par sūdzību iesniegšanas 
mehānismu pastāvēšanu, tādējādi 
nodrošinot sūdzību iesniedzējiem ērtu 
piekļuvi tiesiskai aizsardzībai saistībā ar 
viņu tiesību pārkāpumiem, sliktu 
izturēšanos pret viņiem vai uzmākšanos 
viņiem.

Or. el

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālās integrācijas programmas 
uzņemošajās valstīs
Dalībvalstis ievieš paātrinātas darbības 
programmas un pasākumus, kas ir 
efektīvs veids, lai sniegtu informāciju 
vīriešiem sezonas darbiniekiem un 
sievietēm sezonas darbiniecēm un lai 
palīdzētu viņiem iegūt uzņemošās valsts 
valodas pamatzināšanas. Sezonas 
darbiniekiem sniedz praktiskas zināšanas 
par tām tiesību jomām, kuras skar viņu 
nodarbinātības noteikumus, un par 
Eiropas sabiedrības, kurā viņiem būs 
jādzīvo un jāstrādā, kultūru, tradīcijām 
un paradumiem, lai tādā veidā 
nodrošinātu savstarpēju cieņu pret 
daudzveidību un attiecīgi arī lielāku 
pielāgošanās un socializēšanās spēju, 
tādējādi sniedzot savstarpēju labumu un 
ļaujot panākt ES 2020 stratēģijas mērķus.

Or. el


