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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V Evropski uniji obstaja strukturna potreba po sezonskem delu zaradi demografskih izzivov 
in staranja prebivalstva v EU, pri čemer se bodo razmere s tega vidika v prihodnosti 
najverjetneje še poslabšale, ter zaradi znatnega pomanjkanja delavcev v tem sektorju.

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje 
državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela določa skupne zahteve EU za vstop in 
prebivanje ter pravice sezonskih delavcev iz tretjih držav.

V zvezi s predlogom direktive je poročevalka za to mnenje zaskrbljena glede vključevanja 
načela enakosti med spoloma, saj po eni strani podpira pobude za krožne migracije, po drugi 
strani pa je resno zaskrbljena glede ranljivosti mnogih sezonskih delavcev, zlasti žensk.

Kljub težavam pri pridobivanju natančnih statističnih podatkov je jasno, da ženske 
predstavljajo velik delež migrantov, kar je treba v celoti upoštevati pri prizadevanjih za 
učinkovito upravljanje migracijskih tokov, ki so posebej povezani s sezonskim delom.

V mnogih državah so ženske posebej ranljive zaradi revščine, ki je povezane z nezadostnim 
obsegom zavarovalnega kritja, socialnih ugodnosti, veščin (usposobljenosti) in finančnih 
virov, pa tudi s pomanjkljivo ozaveščenostjo žensk o njihovih pravicah. Poleg tega se soočajo 
s predsodki in stereotipi na osnovi spola, rase in vere ter z drugimi oblikami diskriminacije. 
Zaradi vseh teh in povezanih težav je življenje sezonskih delavk še težje, zlasti če imajo tudi 
druge obveznosti, npr. če morajo skrbeti za mladoletne otroke.

Sezonske delavke pogosto delajo v kmetijstvu med sajenjem ali pobiranjem pridelka ali v 
turizmu med počitnicami. Vendar morajo pogosto opravljati dodatne naloge, ki niso 
predvidene v njihovih pogodbah o sezonskem delu, vključno z gospodinjskimi opravili ter 
nego starejših ali invalidnih oseb ali otrok. Obstoječe neenakosti z vidika plačila ali pogojev 
za sezonsko delo se ne bi smele ohranjati zaradi nestalnega povpraševanja po migrantskih 
sezonskih delavcih kot posebni skupini oseb, zaradi posebnih spodbud in jamstev v zvezi s 
sezonskim delom ali zaradi izzivov, s katerimi se soočajo sezonski delavci. V tem mnenju je 
treba posebej omeniti, da je treba zaščititi otroke, ki so nastanjeni v zagotovljenih bivališčih, 
in zagotoviti popolno skladnost z zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami v zvezi z 
migrantskimi sezonskimi delavkami, ki so noseče, so pravkar rodile ali dojijo.

Sezonske delavke morajo poznati svoje pravice, določila pogodb o sezonskem delu in naravo 
opravil, ki jih morajo opravljati, da ne bi bile prisiljene delati dlje, kot želijo, npr. kot 
gospodinjske pomočnice ali negovalke, ali da ne bi postale žrtve trgovine z ljudmi in/ali 
prostitucije. Sezonske delavke so pogosto bolj ranljive, saj ne poznajo pritožbenih 
mehanizmov ali jih ne želijo uporabiti, ker se bojijo, da bodo zaradi tega v prihodnosti težje 
našle zaposlitev.

Zato je treba jasno opredeliti pravice in obveznosti sezonskih delavcev v sektorjih, v katerih 
so izpolnjeni pogoji za sezonsko delo, da se preprečijo arbitrarni ali nesprejemljivi delovni 
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pogoji in izkoriščanje. Vzpostaviti je treba tudi varen sistem pravnega varstva sezonskih 
delavcev ter usklajene ukrepe in redne preglede, ki bi jih organi izvajali z namenom, da se 
vzpostavijo minimalni standardi na področju sprejemljivega plačila, nastanitve in higienskih 
razmer.

Podrobnosti glede pogojev za vstop in prebivanje, celovite informacije o pravicah delavcev in 
vsi potrebni dokumenti bi morali biti na voljo v jeziku sezonskih delavcev, zagotoviti pa bi 
bilo treba tudi tolmača, da pomaga tudi nepismenim delavcem, zlasti ženskam, v celoti 
razumeti njihove pravice, saj bodo tako lažje dostopali do pravnih sredstev v primeru kršitev 
teh pravic, slabega ravnanja ali spolnih zlorab ali drugih oblik izkoriščanja.

V tem mnenju je treba poudariti tudi, da je treba izboljšati položaj sezonskih delavk z 
izobraževanjem/usposabljanjem in podpornimi programi v skladu z njihovimi potrebami. Z 
uporabo ustreznega instrumenta in izmenjavo dobrih praks med državami članicami EU ter z 
usklajenim delovanjem sindikatov ali drugih organizacij v tretjih državah bi lahko trajno in 
sistematično izboljšali izobrazbo in usposobljenost delavcev ter mobilnost in „krožne 
migracije“, kar bi koristilo EU, tretjim državam in sezonskim delavcem samim.  Cilj je na eni 
strani izboljšati učinkovitost, konkurenčnost in gospodarski razvoj držav članic, da se 
zagotovi dejansko spodbujanje/izvajanje ciljev strategije Evropa 2020 za oblikovanje bolj 
socialne Evrope, na drugi strani pa zagotoviti zaščito sezonskim delavcem iz tretjih držav.

Poleg tega je treba v tem mnenju poudariti, da je treba upoštevati načelo enakosti med 
spoloma pri pripravi in izvajanju nacionalnih proračunov, da se zagotovijo zadostna finančna 
sredstva na eni strani ter natančno spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti ciljnih programov 
in spodbud za varstvo pravic rednih in sezonskih delavcev ter večjo družbeno kohezijo na 
drugi strani.

Sistematično zbiranje statističnih podatkov o sezonskih migracijah žensk je najrazumnejša 
podlaga za spodbujanje ustreznih politik za soočanje z izzivi in težavami, ki so posledica 
sezonskih migracij.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ta direktiva naj bi prispevala k boju 
proti nezakonitim migracijam, delu na 
črno in sivi ekonomiji, ki so razlog in 
spodbuda za izsiljevanje in mreže 
organiziranega kriminala, žrtve katerih so 
večinoma ranljive ženske in otroci.

Or. el

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Ta direktiva mora upoštevati dejstvo, 
da poročila OZN, OECD, Mednarodne 
organizacije dela in drugih organizacij 
kažejo, da velik delež sezonskih migrantov 
v EU predstavljajo revne in nepismene 
ženske iz tretjih držav, ki živijo v slabih 
življenjskih pogojih.

Or. el
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) Ta direktiva mora upoštevati tudi 
ovire, s katerimi se običajno soočajo 
migrantske sezonske delavke, še posebej 
ženske z mladoletnimi otroki, ki se soočajo 
s težavami pri prilagajanju na življenje v 
tuji državi in v tujih delovnih pogojih, 
hkrati pa tudi s predsodki in stereotipi na 
osnovi spola, rase, barve kože in vere ter z 
drugimi oblikami diskriminacije.

Or. el

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Sezonski delavci morajo poznati 
svoje pravice in se zavedati dejstva, da 
mora biti njihovo delo v celoti sezonske 
narave, zlasti v primeru žensk, ki morajo 
poleg opravil v skladu s pogodbo o 
sezonskem delu pogosto opravljati 
dodatna dela, vključno z gospodinjskimi 
opravili in nego starejših ali invalidnih 
oseb ali majhnih otrok, ali pa so celo 
prisiljene v opravljanje storitev, ki 
vključujejo na primer prostitucijo.

Or. el
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Organi morajo opravljati redne 
preglede ustreznosti nastanitve, 
življenjskih pogojev in higienskih razmer, 
v katerih živijo sezonski delavci, zlasti v 
zvezi z bivališči, v katerih so nastanjeni 
tudi otroci. Inšpekcijski organi morajo 
imeti možnost, da oblikujejo priporočila 
za delodajalce, če odkrijejo nepravilnosti, 
in da izrekajo globe kršiteljem.

Or. el

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Sezonski delavci so pogosto žrtve 
vseh oblik izkoriščanja s strani svojih 
delodajalcev (spolno izkoriščanje, 
obveznost opravljanja dodatnega dela ali 
dela, ki traja do izčrpanosti, nesprejemljivi 
delovni pogoji ali neenako plačilo). Zato 
je treba zagotoviti tesno in vzajemno 
komunikacijo med državo, lokalnimi 
organi oblasti in sindikati ali drugimi 
ustreznimi organizacijami, da se zagotovi 
sodelovanje pri pripravi ustreznih 
programov za okrepitev položaja, 
usposabljanje in podporo za sezonske 
delavce in delavke ter mehanizmov za 
reševanje težav.

Or. el
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 5 (1) (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) dokazila, da je prosilec opravil 
zdravstvene preglede, nima nalezljivih 
bolezni in je zdrav;

Or. el

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko vlogo zavrnejo, če 
je bil delodajalec v skladu z nacionalno 
zakonodajo kaznovan zaradi 
neprijavljenega dela in/ali nezakonitega 
zaposlovanja. 

3. Države članice lahko vlogo zavrnejo, če 
je bil delodajalec v skladu z nacionalno 
zakonodajo kaznovan zaradi 
neprijavljenega dela in/ali nezakonitega 
zaposlovanja in/ali nadlegovanja, slabega 
ravnanja ali izkoriščanja delavcev .

Or. el

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice storijo vse potrebno, da 
se omogoči dostop do informacij o pogojih 
za vstop in prebivanje, vključno s 
pravicami in vsemi listinskimi dokazili, ki 
jih je treba priložiti vlogi za prebivanje in 
delo na ozemlju države članice na podlagi 
statusa sezonskega delavca.

8. Države članice storijo vse potrebno, da 
se omogoči dostop do informacij o pogojih 
za vstop in prebivanje, vključno s 
pravicami in vsemi listinskimi dokazili, ki 
jih je treba priložiti vlogi za prebivanje in 
delo na ozemlju države članice na podlagi 
statusa sezonskega delavca. Te informacije 
se podajo na nezapleten način, tako da so 
razumljive ljudem ne glede na stopnjo 
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izobrazbe.

Or. el

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Države članice od delodajalcev 
sezonskih delavcev zahtevajo dokazila o 
tem, da bo sezonski delavec imel 
nastanitev, ki mu bo zagotavljala ustrezen 
življenjski standard. Če morajo sezonski 
delavci plačevati najemnino za tako 
nastanitev, ta ne sme biti pretirana glede na 
njihovo plačilo.

14. Države članice od delodajalcev 
sezonskih delavcev zahtevajo dokazila o 
tem, da bo sezonski delavec imel 
nastanitev, ki mu bo zagotavljala ustrezen 
življenjski standard, ter imenujejo 
uradnika ali oddelek, ki je odgovoren za:

(i) izvajanje rednih pregledov nastanitve 
in življenjskih pogojev;
(ii) oblikovanje priporočil delodajalcu; in
(iii) izrekanje glob delodajalcem, ki ne 
ravnajo v skladu s priporočili. .
Če morajo sezonski delavci plačevati 
najemnino za tako nastanitev, ta ne sme 
biti pretirana glede na njihovo plačilo.

Or. el

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 15 (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pravico, da brez kazni zavrne 
opravljanje dodatnih del (to npr. zadeva 
poskuse, da bi sezonske delavke prisilili k 
opravljanju gospodinjskih opravil, 
negovanju starejših ali invalidnih oseb ali 
majhnih otrok ali v prostitucijo), s katerim 
bi kršil določila svoje pogodbe o 
sezonskem delu.
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Or. el

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 16 (1)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. delovnih pogojev, vključno s plačilom in 
odpovedjo ter zdravstvenimi in 
varnostnimi zahtevami na delovnem mestu, 
ki veljajo za sezonsko delo, kot je določeno 
z zakonom ali drugim predpisom in/ali 
splošno veljavnimi kolektivnimi 
pogodbami v državi članici, v katero so bili 
sprejeti v skladu s to direktivo.

1. delovnih pogojev, vključno s plačilom in 
odpovedjo ter zdravstvenimi in 
varnostnimi zahtevami na delovnem mestu, 
ki veljajo za sezonsko delo, kot je določeno 
z zakonom ali drugim predpisom in/ali 
splošno veljavnimi kolektivnimi 
pogodbami v državi članici, v katero so bili 
sprejeti v skladu s to direktivo, brez 
diskriminacije na podlagi spola in ob 
popolni skladnosti z zdravstvenimi in 
varnostnimi standardi glede sezonskih 
delavk, ki so noseče, so pravkar rodile ali 
dojijo.

Or. el

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da lahko tretje 
osebe, ki imajo v skladu z merili iz 
nacionalne zakonodaje zakonit interes za 
zagotovitev skladnosti s to direktivo, če se 
sezonski delavec s tem strinja, v imenu 
sezonskega delavca ali njemu v podporo 
sodelujejo v katerem koli upravnem ali 
civilnem postopku, predvidenem za 
izvajanje te direktive.

Države članice zagotovijo, da lahko tretje 
osebe, ki imajo v skladu z merili iz 
nacionalne zakonodaje zakonit interes za 
zagotovitev skladnosti s to direktivo, če se 
sezonski delavec s tem strinja, v imenu 
sezonskega delavca ali njemu v podporo 
sodelujejo v katerem koli upravnem ali 
civilnem postopku, predvidenem za 
izvajanje te direktive. Države članice 
sezonske delavce obvestijo o obstoju 
pritožbenih mehanizmov, da se olajša 
dostop pritožnikov do pravnih sredstev v 
primeru kršitev njihovih pravic, slabega 
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ravnanja ali nadlegovanja.

Or. el

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Programi za socialno vključevanje v 
državah gostiteljicah
Države članice uvedejo pospešene 
programe in ukrepe kot učinkovito 
sredstvo za zagotavljanje informacij 
sezonskim delavcem in delavkam ter 
pomoč le-tem pri učenju osnov jezika 
države gostiteljice. Sezonskim delavcem se 
posreduje praktično znanje o tistih 
področjih prava, ki zadevajo pogoje 
zaposlitve ter kulturo, običaje in navade 
evropske družbe, v kateri bodo živeli in 
delali, da se zagotovi vzajemno 
spoštovanje raznolikosti in s tem večja 
prilagodljivost in socializacija, kar bo 
koristilo vsem in bo prispevalo k 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020.

Or. el


