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KORTFATTAD MOTIVERING

Säsongsarbete fyller ett strukturellt behov i EU med tanke på unionens demografiska 
utmaningar och åldrande befolkning – ett fenomen som väntas växa i framtiden – och med 
tanke på den allvarliga bristen på arbetskraft i sektorn. 

I förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares 
inresa och vistelse för säsongsanställning fastställs ett gemensamt förfarande för inresa och 
vistelse i EU samt rättigheter för säsongsarbetare från tredjeländer. 

Föredraganden för yttrandet betraktar direktivet utifrån ett jämställdhetsperspektiv och 
uttrycker å ena sidan tillfredsställelse över incitamenten till cirkulär migration, å andra sidan 
djup oro över den utsatthet som säsongsarbetare, framför allt kvinnor, ofta lever i.

Även om det är svårt att sammanställa exakt statistik är det ett faktum att en ansenlig del av 
den migrerande befolkningen utgörs av kvinnor, och detta är något vi måste beakta noga för 
att effektivisera hanteringen av migrationsströmmarna i den särskilda kategori som 
säsongsarbete utgör.

Kvinnor i många av världens länder är särskilt utsatta på grund av fattigdom, otillräckligt 
försäkrings- och socialskydd, bristfälliga kvalifikationer (utbildning), otillräckliga 
ekonomiska resurser och dålig information om vilka rättigheter de har. Dessutom möter de 
fördomar och stereotyper på grund av kön, ras, färg och religion samt andra typer av 
diskriminering. Alla dessa olägenheter med vidhängande problem komplicerar ytterligare 
deras liv som säsongsarbetare, särskilt om de samtidigt har hand om underåriga barn. 

Två sektorer där kvinnor ofta arbetar som säsongsarbetare är jordbruket (under sådd och 
skörd) och turistnäringen (under semesterperioden). Trots att det inte står inskrivet i deras 
säsongsanställningsavtal tvingas de dessutom ofta arbeta extra som hemhjälp eller 
omsorgspersonal för äldre, funktionshindrade eller barn. De skiftande behoven, incitamenten, 
utmaningarna och skyddsnivåerna när det gäller migrerande säsongsanställd personal får inte 
leda till att de existerande skillnaderna i lönesättning och anställningsvillkor består. I detta 
yttrande omnämns särskilt behovet av att skydda barn som bor i de bostäder som ställs till 
förfogande, liksom behovet av att fullt ut respektera och skydda hälsan och säkerheten för 
migrerande säsongsarbetare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar. 

Säsongsarbetare måste känna till sina rättigheter, villkoren i säsongsanställningsavtalet och 
arbetsuppgifternas art, så att de inte mot sin vilja tvingas till övertidsarbete för att hjälpa till 
med hushålls- eller omsorgstjänster eller till och med tvingas in i människohandel och/eller 
prostitution. Kvinnliga säsongsarbetare är ofta mer utsatta eftersom de är omedvetna om
befintliga klagomålsmekanismer eller tvekar att utnyttja dem av rädsla för att det ska inverka 
negativt på deras möjligheter till framtida anställningar. 

Därför är det nödvändigt att klart och tydligt fastställa och ange säsongsarbetares rättigheter 
och skyldigheter i de ekonomiska sektorer som uppfyller kriterierna för säsongsarbete, så att 
man undviker godtyckliga eller orimliga arbetsvillkor och exploatering. Vidare behövs det en 
säker rättslig status till skydd för säsongsarbetare samt samordnade insatser och systematiska 
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kontroller från de behöriga myndigheternas sida för att fastlägga bindande miniminormer för 
anständiga lönenivåer, anständigt boende och hälsosamma levnadsvillkor. 

Information om inrese- och vistelsevillkor, en fullständig beskrivning av arbetstagarnas 
rättigheter och samtliga erforderliga styrkande handlingar måste finnas tillgängliga på 
säsongsarbetarnas modersmål, och det måste finnas möjlighet till tolkassistans för att även 
analfabeter, särskilt kvinnor, ska kunna få all den hjälp de behöver för att förstå informationen 
fullt ut. Med full vetskap om sina rättigheter kommer de lättare att kunna gå till domstol om 
de fått sina rättigheter kränkta, behandlats illa eller utsatts för sexuellt eller annat utnyttjande.

I detta yttrande stöds även alla insatser som har till syfte att stärka kvinnliga säsongsarbetares 
egenmakt genom riktade utbildnings- och stödprogram. Med lämpliga verktyg, utbyte av 
bästa praxis mellan EU:s medlemsstater samt samordnade insatser tillsammans med 
fackföreningar eller andra organisationer och med tredjeländer kan man kontinuerligt höja 
kunskaps- och kvalifikationsnivån och förbättra genomflödet och den ”cirkulära 
migrationen”, till gagn för både EU och tredjeländer och för säsongsarbetarna själva. Målet är 
å ena sidan att förbättra produktiviteten, konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten i 
medlemsstaterna och på vis bidra till att effektivt främja och genomföra målen i 
EU 2020-strategin om ett mer socialt Europa, å andra sidan att skydda tredjelandsmedborgare 
som söker sig till säsongsarbete.

Därutöver lyfter yttrandet fram vikten av att tillämpa genusbudgetering i de nationella 
budgetarna för att både säkerställa tillräckliga resurser och effektivt övervaka och kontrollera 
resultaten av de riktade programmen och incitamenten, med målet att skydda rättigheterna för 
fastanställda och säsongsarbetare och stärka den sociala sammanhållningen.

Systematisk insamling av statistiska uppgifter om kvinnlig säsongsmigration är den mest 
rationella grundvalen för en politik väl ägnad att ta sig an de utmaningar och problem som är 
förenade med säsongsmigration.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Detta direktiv förväntas bidra till att 
bekämpa olaglig invandring, svartarbete 
och den informella ekonomin, företeelser 
som vidmakthåller och understöder 
maffianätverk och organiserad 
brottslighet, vars offer vanligen är 
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sårbara kvinnor och barn. 

Or. el

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Detta direktiv bör beakta att en stor 
del av de säsongsmigranter som varje år 
kommer till EU är kvinnor från 
tredjeländer där det råder fattigdom, 
analfabetism och en låg levnadsstandard, 
enligt rapporter från FN, OECD, 
Internationella arbetsbyrån och andra 
organisationer.

Or. el

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Detta direktiv bör även ta hänsyn till 
de hinder som kvinnliga migrerande 
säsongsarbetare, särskilt sådana med 
underåriga barn, brukar stöta på, 
eftersom de utöver svårigheterna med att 
anpassa sig till ett främmande land och en 
ny arbetsmiljö även möter fördomar och 
stereotyper på grund av kön, ras, färg och 
religion, liksom annan diskriminering. 

Or. el
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Säsongsarbetare bör känna till sina 
rättigheter och det faktum att deras arbete 
ska vara helt säsongsbetonat; detta gäller 
framför allt kvinnor, som utöver arbetet 
enligt det uppgjorda 
säsongsanställningsavtalet ofta även 
tvingas arbeta extra och hjälpa till med 
hushållstjänster eller omsorgstjänster för 
äldre, småbarn eller funktionshindrade 
eller till och med tvingas till tjänster som 
prostitution. 

Or. el

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) De behöriga myndigheterna bör 
göra regelbundna kontroller av bostadens 
lämplighet och standard samt de 
hygieniska förhållandena för 
säsongsarbetarna, särskilt om det i 
bostaden även bor barn. De behöriga 
tillsynsmyndigheterna bör ha rätt att ge 
arbetsgivare rekommendationer vid 
konstaterade missförhållanden och 
utfärda sanktioner mot de ansvariga.

Or. el
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Säsongsarbetare blir ofta utnyttjade 
på olika sätt av arbetsgivaren (sexuellt 
utnyttjande, påtvingat extraarbete, 
påfrestande arbetstider, ogynnsamma 
arbetsförhållanden eller orättvis lön).
Därför måste staten, lokala myndigheter 
och fackföreningar eller andra 
organisationer ha en nära 
tvåvägskommunikation för att samarbeta 
med att ta fram lämpliga program som 
syftar till att ge både manliga och 
kvinnliga säsongsarbetare egenmakt, 
utbildning och stöd; därutöver behövs det 
även mekanismer för problemlösning.

Or. el

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Handlingar som styrker att den 
sökande har genomgått läkarkontroller, 
inte lider av några smittsamma sjukdomar 
och är frisk.

Or. el
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får avslå en ansökan 
om arbetsgivaren enligt nationell 
lagstiftning har påförts sanktioner i 
enlighet med nationell lagstiftning för 
odeklarerat arbete och/eller olaglig 
anställning.

3. Medlemsstaterna får avslå en ansökan 
om arbetsgivaren enligt nationell 
lagstiftning har påförts sanktioner i 
enlighet med nationell lagstiftning för 
odeklarerat arbete och/eller olaglig 
anställning och/eller trakasserier, dålig 
behandling eller utnyttjande av 
arbetstagare.

Or. el

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att tillhandahålla information 
om inrese- och uppehållsvillkor, inbegripet 
rättigheter och samtliga de underlag som 
krävs för att lämna in en ansökan om att 
vistas och arbeta på en medlemsstats 
territorium som säsongsarbetare.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att tillhandahålla information 
om inrese- och uppehållsvillkor, inbegripet 
rättigheter och samtliga de underlag som 
krävs för att lämna in en ansökan om att 
vistas och arbeta på en medlemsstats 
territorium som säsongsarbetare.
Informationen ska vara skriftlig samt 
enkel och begriplig för mottagarna, 
oavsett deras utbildningsnivå.

Or. el
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med lämplig 
standard. Om det åligger säsongsarbetare 
att betala hyra för sådant boende, får 
hyreskostnaderna inte vara orimliga i 
förhållande till deras ersättning.

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med lämplig 
standard, och medlemsstaterna ska utse en 
behörig tjänsteman eller tjänsteenhet som 
ska

i) göra systematiska kontroller av 
bostadens lämplighet och standard,
ii) ge arbetsgivaren rekommendationer, 
och
iii) utfärda sanktioner mot arbetsgivare 
som inte följer rekommendationerna.
Om det åligger säsongsarbetare att betala 
hyra för sådant boende, får 
hyreskostnaderna inte vara orimliga i 
förhållande till deras ersättning.

Or. el

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 15 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Rätt att utan konsekvenser vägra att 
utföra extraarbete (exempelvis påtvingade 
hushållstjänster eller omsorgstjänster för 
äldre, småbarn eller funktionshindrade 
eller tvångsprostitution) som strider mot 
säsongsanställningsavtalet.

Or. el
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, och villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som 
gäller säsongsarbete enligt lag, föreskrifter 
eller förvaltningsbestämmelser eller enligt 
allmänt gällande kollektivavtal i den 
medlemsstat som tagit emot 
säsongsarbetare enligt detta direktiv.

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, och villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som 
gäller säsongsarbete enligt lag, föreskrifter 
eller förvaltningsbestämmelser eller enligt 
allmänt gällande kollektivavtal i den 
medlemsstat som tagit emot 
säsongsarbetare enligt detta direktiv, utan 
diskriminering på grund av kön och med 
full respekt för skyddet av hälsan och 
säkerheten för säsongsarbetare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller 
ammar.

Or. el

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tredje parter som i enlighet med de kriterier 
som fastställs i deras nationella lagstiftning 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att detta direktiv efterlevs får, på 
säsongsarbetarens vägnar eller för att 
stödja denne, med hans eller hennes 
tillstånd, engagera sig i de rättsliga eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt detta direktiv.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tredje parter som i enlighet med de kriterier 
som fastställs i deras nationella lagstiftning 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att detta direktiv efterlevs får, på 
säsongsarbetarens vägnar eller för att 
stödja denne, med hans eller hennes 
tillstånd, engagera sig i de rättsliga eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt detta direktiv. Medlemsstaterna ska 
informera säsongsarbetare om 
förekomsten av klagomålsmekanismer så 
att de lätt kan vända sig till domstol om de 
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har fått sina rättigheter kränkta, 
behandlats illa eller utsatts för 
trakasserier.

Or. el

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Program för social integration i 

värdlandet
Medlemsstaterna ska utarbeta särskilda 
intensivprogram och åtgärder för att 
tillhandahålla ändamålsenlig information 
till både manliga och kvinnliga 
säsongsarbetare och grundläggande 
studier i värdlandets språk. 
Säsongsarbetarna ska ha grundläggande 
kunskaper i de delar av lagstiftningen 
som rör deras anställningsvillkor samt i 
kultur, seder och bruk i det europeiska 
samhälle som de ska leva och arbeta i, så 
att det skapas ömsesidig respekt för 
olikheter och på så vis en större förmåga 
till anpassning och social integration, 
vilket gynnar alla och främjar uppnåendet 
av visionerna i EU 2020-strategin.

Or. el


