
 

EP ragina užtikrinti geresnes darbo sąlygas
sezoniniams darbuotojams
 
Penktadienį Europos Parlamentas (EP) paragino imtis skubių veiksmų užtikrinti
sezoninių ir kitų iš užsienio atvykusių darbuotojų sveikatos apsaugą ir teisingas darbo
sąlygas pandemijos metu.
 
Europarlamentarai prašo Europos Komisiją skubiai ištirti minėtų darbuotojų sveikatos ir saugos
padėtį, įskaitant laikinojo įdarbinimo agentūrų ir subrangovų vaidmenį, prireikus pasiūlyti ES
teisės  aktų  pakeitimus  ir  užtikrinti,  kad  pernai  įkurta  Europos  darbo  institucija  pradėtų
visapusiškai  veikti.  Kartu  raginama  kuo  greičiau  susitarti  dėl  ES  socialinės  apsaugos
koordinavimo, kad būtų galima griežčiau kovoti su piktnaudžiavimu ir iš užsienio atvykusių
darbuotojų išnaudojimu. ES valstybės taip pat turėtų sustiprinti šios srities patikras bei užtikrinti
kokybišką iš užsienio atvykusių darbuotojų būstą, kuris turėtų būti nesusietas su jų atlygiu,
įsitikinę europarlamentarai.
 
Iš viso daugiau kaip 17 mln. ES piliečių gyvena ir dirba toje ES šalyje, kurios pilietybės jie neturi.
Laisvas  darbuotojų  judėjimas  ir  teisė  įsidarbinti  kitoje  Sąjungos  šalyje  yra  pamatinis  ES
principas. Šiems darbuotojams galioja priimančiosios šalies įstatymai ir privalo būti užtikrintos
vienodos sąlygos su vietos darbuotojais, draudžiama juos diskriminuoti dėl pilietybės, kai tai
susiję su įdarbinimu, užmokesčiu ar kitomis socialinėmis sąlygomis. Vis dėlto tiek ekonominė
krizė, tiek ES šalių priemonės, skirtos užkirsti kelią viruso plitimui, labai paveikė sezoninius
darbuotojus. Didelė jų dalis dirba pagal trumpalaikes sutartis, kurios suteikia mažai garantijų dėl
darbo vietos ir neužtikrina pakankamos socialinės apsaugos.
 
Už šią rezoliuciją balsavo 593 europarlamentarų, prieš 34, susilaikė 38. Tikimasi, kad Europos
Komisija pateiks sezoninių ir pasienio darbuotojų apsaugos gaires artimiausiu metu.
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Daugiau
Priimti tekstai bus prieinami čia (2020 06 19)
Diskusijos vaizdo įrašas (2020 06 18)
Žmonių mobilumo Europoje statistika (Eurostat, 2019 m.)
Europos Komisijos gairės dėl kritinės svarbos darbuotojų pandemijos metu
EP tyrimas apie ES maisto grandinės apsaugą pandemijos metu
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/eumove/index.html?lang=en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-seasonal-workers-included-new-guidelines-ensure-free-movement-critical-workers-2020-marzo-30_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649360
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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