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Kaip ES užtikrina darbuotojų teises

Nuo tėvystės atostogų iki saugumo darbe – skaitykite plačiau apie tai, kaip ES siekia 
užtikrinti darbuotojų teises.
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Siekdama užtikrinti stiprią socialinę apsaugą, ES nustatė darbo taisyklių rinkinį. Jis apima 
minimalius reikalavimus dėl darbo užmokesčio ir darbo sąlygų, tokių kaip darbo laikas, darbas 
ne visą darbo dieną, darbuotojų teisės gauti informaciją apie svarbius jų įdarbinimo ir darbuotojų 
komandiravimo aspektus. Šis taisyklių rinkinys tapo vienu iš kertinių Europos socialinės politikos 
aspektų.

 
Darbo sąlygos 
 

Darbo valandos
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/socialine-europa-kokia-yra-es-socialine-politika


 
ES yra nustatyti minimalūs bendri darbo laiko standartai, pagal kuriuos darbdaviai turi užtikrinti, 
kad darbuotojai 4 mėn. atskaitos laikotarpiu dirbtų vidutiniškai ne daugiau kaip 48 val. per 
savaitę (įskaitant viršvalandžius). Darbuotojai tai pat turi teisę į bent 4 savaites mokamų 
atostogų per metus. 
 

Darbo sąlygos naujų formų darbams
Bėgant metams Europoje įvyko didelių pokyčių darbo rinkoje, įskaitant skaitmeninimą ir naujų 
technologijų plėtrą, didėjantį lankstumą ir darbo susiskaidymą. Dėl šių pokyčių atsirado naujų 
užimtumo formų – padaugėjo laikinų ir nestandartinių darbų. 
 
Siekdami apsaugoti visus ES darbuotojus ir pagerinti labiausiai pažeidžiamų darbuotojų, 
sudarančių nestandartines sutartis, teises, 2019 m. EP nariai priėmė naujas taisykles, 
nustatančias minimalias teises į darbo sąlygas. Teisės aktai nustato apsaugos priemones, 
pavyzdžiui, bandomojo laikotarpio trukmės apribojimą iki šešių mėnesių, nemokamo privalomo 
mokymo įvedimą ir ribojančių sutarčių uždraudimą. Taisyklėse taip pat reikalaujama, kad visi 
nauji darbuotojai per savaitę nuo darbo pradžios gautų pagrindinę informaciją apie savo 
pareigas. 
 
EP nariai šiuo metu rengia direktyvą, skirtą pagerinti skaitmeninių platformų, tokių kaip „Uber“ ir 
„Deliveroo“, darbuotojų sąlygas. Siūlomomis taisyklėmis siekiama teisingai nustatyti platformų 
darbuotojų užimtumo statusą, kad būtų apsaugotos jų darbo teisės. 
 

Darbas nuotoliniu būdu
 
Darbas nuotoliniu būdu padidino darbdavių ir darbuotojų veiksmingumą ir lankstumą, tačiau jis 
taip pat panaikino skirtumą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Siekdamas užtikrinti, kad 
platesnis skaitmeninių priemonių naudojimas nepakenktų darbuotojų teisėms, Parlamentas 
paragino priimti visoje ES galiojantį įstatymą, leidžiantį darbuotojams nedirbti ne darbo 
valandomis be pasekmių. EP nariai taip pat siekia minimalių darbo nuotoliniu būdu standartų. 
 
Skaitykite daugiau apie tai, kaip Parlamentas nori užtikrinti, kad žmonės turėtų teisę 
atsijungti nuo darbo. 
 

Minimalus darbo užmokestis
ES nori, kad visiems darbuotojams būtų užtikrintas tinkamas gyvenimo lygis. 2022 m. rugsėjį EP 
nariai priėmė naujas taisykles, skirtas užtikrinti, kad nacionalinis minimalus darbo užmokestis 
būtų tinkamas. 
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https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/working-hours-holiday-leave/working-hours/index_lt.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20181018STO16583/stiprins-darbuotoju-teises
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20181018STO16583/stiprins-darbuotoju-teises
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20190404STO35070/dalijimosi-ekonomika-stiprinamos-dirbanciuju-teises-infografikas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210211STO97613/kaip-ep-siekia-iveikti-dirbanciuju-skurda-es
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210211STO97613/kaip-ep-siekia-iveikti-dirbanciuju-skurda-es
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210114IPR95618/ep-siulo-uztikrinti-teise-po-darbo-atsijungti-nuo-interneto
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210114IPR95618/ep-siulo-uztikrinti-teise-po-darbo-atsijungti-nuo-interneto
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210121STO96103/ep-ragina-uztikrinti-teise-po-darbo-atsijungti-nuo-interneto
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210121STO96103/ep-ragina-uztikrinti-teise-po-darbo-atsijungti-nuo-interneto
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210628STO07263/ep-veiksmai-del-saziningo-minimalaus-darbo-uzmokescio-es
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210628STO07263/ep-veiksmai-del-saziningo-minimalaus-darbo-uzmokescio-es
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Darbuotojų sveikata ir saugumas
 
ES priima direktyvas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje bei remia ir papildo valstybių narių 
veiklą visų pirma darbo aplinkos gerinimo srityje. Tačiau valstybės narės, perkeldamos ES 
direktyvas į nacionalinę teisę, gali laisvai nustatyti griežtesnius standartus. 
 
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų direktyva nustato minimalius Europoje 
taikytinus saugos ir sveikatos reikalavimus. Ji taikoma beveik visiems viešiems ir privatiems 
sektoriams ir apibrėžia darbdavių ir darbuotojų įsipareigojimus. 
 
Be Pagrindų direktyvos taip pat yra priimta įvairių atskirų direktyvų, kuriose daugiausia dėmesio 
skiriama konkretiems darbuotojų saugos ir sveikatos aspektams. Tai yra konkrečioms darbo 
užduotims (pvz., krovinių krovimui rankomis), konkretiems darbe gresiantiems pavojams (pvz., 
pavojingų cheminių medžiagų arba fizinių veiksnių poveikiui), konkrečioms darbo vietoms ir 
sektoriams (pvz., laikinoms darbo vietoms, gavybos pramonės šakoms, žvejybos laivams), 
konkrečioms darbuotojų grupėms (pvz., nėščiosioms, jauniems darbuotojams, pagal 
terminuotas sutartis dirbantiems darbuotojams), konkretiems su darbu susijusiems aspektams 
(pvz., darbo laiko organizavimui). 
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01989L0391-20081211


Nuolat atnaujinama kancerogenų ir mutagenų direktyva, kuria siekiama apsaugoti darbuotojus 
nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe. 2022 m. EP nariai nustatė griežtesnes taisykles 
dėl vėžį ir mutacijas sukeliančių cheminių medžiagų leistino kiekio darbo vietose. 
 
2018 m. EP nariai pritarė pranešimui apie po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų 
reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdus. Jame raginama priimti Europos masto 
sprendimus, skirtus mažinti ligų sukeltą ilgalaikę atskirtį nuo darbo rinkos, ir labiau padėti 
žmonėms išlikti darbo rinkoje arba į ją sugrįžti. 
 
2022 m. liepos mėn., ES didėjant psichinės sveikatos problemoms, Parlamentas paragino ES 
institucijas ir šalis pripažinti didelį su darbu susijusių psichinės sveikatos problemų lygį ir rasti 
būdų, kaip to išvengti.

Videoreportažas
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market

Asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyra ir lyčių 
lygybė
 
Europos Parlamentas visuomet karštai gynė vyrų ir moterų lygybės principą bei vykdo lyčių 
aspekto integravimą visose srityse. 
 
Siekiant užtikrinti moterų ir vyrų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą 2019 m. 
europarlamentarai pritarė profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvos 
pakeitimams, kuriais numatoma įteisinti bent du mėnesius neperleidžiamų vaiko priežiūros 
atostogų ir bent dešimties dienų tėvystės atostogas gimus vaikui. 
 
Atostogų trukmė pagal dabar galiojančią Nėščių darbuotojų (motinystės atostogų) direktyvą – 14 
savaičių, iš kurių dvi savaitės yra privalomos prieš arba po gimdymo. 
 
EP taip pat reguliariai dirba siekdamas sumažinti vyrų ir moterų darbo atlygį ir pensijų skirtumą 
bei ragina veiksmingiau kovoti su seksualiniu priekabiavimu darbe, viešosiose erdvėse bei 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20171023STO86602/kancerogenai-darbe-ep-nariai-siekia-geresnes-darbuotoju-apsaugos
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220210IPR23021/europos-parlamentas-sustiprino-darbuotoju-apsauga-nuo-kancerogenu
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180830STO11344/po-suzalojimo-ir-ligos-sveikstanciu-darbuotoju-reintegracija
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180830STO11344/po-suzalojimo-ir-ligos-sveikstanciu-darbuotoju-reintegracija
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20220624STO33809/ep-ragina-imtis-veiksmu-skirtu-psichinei-sveikatai-apsaugoti
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20190712STO56961/lyciu-lygybe-europos-sajungoje-ep-vaidmuo
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180706STO07413/darbo-ir-asmeninio-gyvenimo-pusiausvyra-misija-imanoma
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635586/EPRS_ATA(2019)635586_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210923STO13419/kaip-es-kovoja-su-smurtu-del-lyties


politiniame gyvenime. 
 
Naujos taisyklės, dėl kurių Parlamentas ir Taryba susitarė 2022 m. gruodžio mėn., įpareigos 
įmones atskleisti informaciją apie darbo užmokesčius, todėl darbuotojams turėtų būti lengviau 
palyginti skirtingus darbo užmokesčius ir atskleisti jų skirtumus pagal lytį. 
 
 

Videoreportažas
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work

Mobilumas
 
Laisvas judėjimas – galimybė gyventi, dirbti ir mokytis bet kurioje Sąjungos šalyje – 
europiečiams yra viena svarbiausių ES teisių. Bendromis ES taisyklėmis užtikrinamos piliečių 
teisės į socialinę ir sveikatos apsaugą. 
 
ES taisyklės užtikrina nedarbo, ligos ir sveikatos priežiūros, motinystės ir tėvystės bei 
invalidumo išmokas tačiau socialinės apsaugos sistemos ES nėra suderintos. Kiekviena 
valstybė narė gali nuspręsti, kurie asmenys yra apdrausti pagal jų teisės aktus, kokias išmokas 
jie turi teisę gauti ir kokiomis sąlygomis jie gali gauti šias išmokas. 
 
2019 m. EP nariai patvirtino planus sukurti Europos darbo instituciją, kurios tikslas yra padėti 
valstybėms narėms įgyvendinti ES teisės aktus darbo jėgos judumo Sąjungoje ir socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo srityse. 
 
2018 m. europarlamentarai pritarė darbuotojų komandiravimo reformai, kuria siekiama užtikrinti 
sąžiningą darbo užmokestį ir sudaryti vienodas sąlygas komandiruojančioms ir vietos įmonėms 
priimančiojoje šalyje. 
 
2016 m. Europos Parlamentas patvirtino naujas Europos užimtumo tarnybos (EURES) 
taisykles, kurios leidžia automatiškai susieti darbo ieškančių asmenų gyvenimo aprašymus su 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20687&langId=en
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20171012STO85930/komandiruoti-darbuotojai-faktai-ir-skaiciai-infografikas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20160223IPR15436/matching-job-seekers-and-vacancies-across-europe


laisvomis darbo vietomis. 
 

Socialinis dialogas
 
Socialinė politika ir užimtumas – vienas iš svarbiausių ES prioritetų. 
 
Socialinis dialogas yra esminė Europos socialinio modelio sudedamoji dalis. Taigi socialiniai 
partneriai (administracijos ir darbuotojų atstovai) gali aktyviai, be kita ko, pasitelkdami 
susitarimus, padėti kurti Europos socialinę ir užimtumo politiką. 
 

Sužinokite daugiau apie ES socialinę politiką:

Nedarbo mažinimas: ką daro ES?• 
Kaip ES padeda mažinti jaunimo nedarbą• 
Visuomenės sveikata: ES priemonės• 

Papildoma informacija
Svarbi tema: skurdo ir socialinės atskirties mažinimas
EP ragina užtikrinti teisę po darbo atsijungti nuo interneto
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas/20170616STO77648
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/58/social-dialogue
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skurdas
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20210121STO96103/ep-ragina-uztikrinti-teise-po-darbo-atsijungti-nuo-interneto
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