
įmones įgyvendinimas turi būti atidžiai stebimas ir papildomas 
baltųjų/juodųjų sąrašų sudarymo mechanizmais bei aiškiomis ir 
veiksmingomis sankcijomis, taikomomis pažeidimų atvejais.

9  Darbdaviai turi būti atsakingi už subrangos 
būdu samdomus darbuotojus.

Įmonės, samdančios subrangovus, privalo užtikrinti orias darbo 
sąlygas visiems jose dirbantiems darbuotojams. Pasiteisinimas, 
kad darbuotojai, su kuriais nesąžiningai elgiamasi, nėra 
tiesiogiai įdarbinti šiose įmonėse, nėra priimtinas. Įmonės turi 
reikalauti, kad subrangovai laikytųsi oraus darbo standartų, 
ir taikyti veiksmingas sankcijas šių standartų nesilaikantiems 
subrangovams.

10  Nesaugų darbą dirbantys asmenys turi būti 
organizuojami ir jiems turi būti suteikiama 
galimybė pasisakyti

Profesinės sąjungos privalo kovoti prieš nesaugių darbo sąlygų 
žlugdomą solidarumą, organizuoti nesaugų darbą dirbančius 
asmenis, atstovauti jiems ir įtraukti jų interesus į kolektyvines 
sutartis. Nesaugų darbą dirbantiems asmenims turi būti leista 
pasisakyti ir jie turi būti skatinami pasisakyti, remti vieni kitus 
ir kovoti prieš nesaugų darbą kaip profesinių sąjungų nariai.
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4  Darbo santykius reikia paprastinti ir derinti, 
siekiant užtikrinti aiškumą ir išvengti 
piktnaudžiavimo.

Nesaugų darbą skatina ES egzistuojančios fragmentiškos 
ir sudėtingos darbo santykių normos. Pernelyg sudėtingi 
teisės aktai apsunkina darbuotojų apsaugą nuo atskirties ir 
diskriminavimo, neužtikrina skaidrumo, sukuria papildomus 
administravimo ir veiklos kaštus bei leidžia nesąžiningiems 
darbdaviams išvengti socialinių teisės aktų taikymo. Mums 
reikia aiškių, paprastų ir sąžiningų taisyklių, galiojančių 
visoje Europos Sąjungoje ir atitinkančių TDO standartus, ES 
Socialinės chartijos principus bei Oraus darbo darbotvarkę.

5  Visi darbuotojai turi būti aprėpti 
kolektyvinėmis derybomis, kadangi tai pats 
veiksmingiausias būdas apsaugoti žmones 
nuo mažai apmokamo darbo.

Pažeidžiami darbuotojai turi būti aprėpti kolektyvinėmis 
sutartimis, o darbdavių pagrindinė pareiga yra dalyvauti 
konstruktyviose derybose su profesinėmis sąjungomis. 
Vyriausybės turi remti šį procesą įvairiomis priemonėmis, 
įskaitant socialinių partnerių ir socialinio dialogo pajėgumų 
didinimą, ir privalo skatinti visuotinę aprėptį kolektyvinėmis 
sutartimis, kad visiems darbuotojams būtų užtikrintos lygios 
galimybės ir socialinė integracija.

6  Nesaugų darbą dirbantiems asmenims reikia 
paprastų ir aiškių perėjimo į pastovų darbą 
būdų.

Mums reikia mechanizmų, užtikrinančių nesaugų darbą 
dirbančių asmenų perėjimą į pastovų darbą, ir panaikinančių 
kliūtis, socialiai atskiriančias nesaugų darbą dirbančius asmenis 
nuo “pirmojo lygmens darbuotojų“. Toks padalijimas ypatingai 
nepalankus labiausiai pažeidžiamoms darbuotojų kategorijoms, 
tokioms kaip jaunimas, moterys, migrantai, komandiruoti ir 
sezoniniai darbuotojai.

7  Europai reikia stiprių ir gerai fi nansuojamų 
viešųjų įdarbinimo tarnybų, siekiančių 
panaikinti nesaugų darbą.

Viešąsias įdarbinimo tarnybas reikia išsaugoti ir stiprinti, 
kad jos galėtų stebėti darbuotojų judėjimą Europoje ir galėtų 
užtikrinti darbo bei socialinių teisės aktų, nukreiptų prieš 
nesąžiningo ir neteisėto darbo praktiką, laikymąsi. Privačios 
įdarbinimo agentūros nėra tinkamos šioms funkcijoms atlikti.

8  Reikalingi teisės aktai, veiksmingai 
reglamentuojantys laikino įdarbinimo 
agentūrų ir kitų įdarbinimo paslaugų teikėjų 
veiklą – ir jie turi būti tinkamai įgyvendinami.

Laikino įdarbinimo agentūros privalo laikytis orių minimalių 
standartų. Direktyvos dėl darbo per laikinojo įdarbinimo 

1  Jeigu darbas ir atliekamos darbo užduotys yra 
vienodi, teisės bei darbo užmokestis taip pat 
turi būti vienodi.

Už lygiavertį darbą turi būti mokamas lygiavertis atlyginimas 
ir sukuriamos lygiavertės darbo sąlygos nepriklausomai nuo 
darbo sutarties ir darbuotojų kilmės, tautybės ar lyties.

2  Svarbu tai, kur dirbate, o ne iš kur esate kilę.

“Priimančios šalies principas“ turi būti įgyvendinamas 
visoje ES. Kiekvienam darbuotojui turi būti suteikta teisė 
pasinaudoti šalies, kurioje jis/ji dirba, teisėmis ir socialinėmis 
sąlygomis. Mažesnio darbo užmokesčio ir prastesnių darbo 
sąlygų eksportavimas kartu su darbuotojais yra ekonomine bei 
socialine prasme kenksmingas atskiriems asmenims, šeimoms, 
įmonėms ir bendruomenėms. Tai kenkia socialiniam dialogui 
ir sudaro sąlygas nesąžiningai konkurencijai bei socialiniam 
dempingui. 

3  Visiems darbuotojams Europoje turi 
būti užtikrinta oraus minimalaus darbo 
užmokesčio apsauga – arba per kolektyvines 
sutartis ar teisės aktais.

Visose Europos šalyse socialinių partnerių derybų keliu ar 
teisės aktais turi būti nustatytas visiems galiojantis minimalus 
darbo užmokestis, kuris privalo būti gerbiamas, ginamas ir 
užtikrinamas.
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