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Tarptautinis projektas STEP UP PROTECTION (Apsaugos didinimas) –
„Bendradarbiavimo ir komunikacijos tarp viešojo ir privataus sektoriaus
organizacijų didinimas siekiant komandiruojamų darbuotojų teisių apsaugos
Europoje“ finansuojamas Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų
programos (EaSI – Progress Axis) 2014-2020, finansavimo sutarties Nr.
VS/2019/0383VS/2019/0383.

PROJEKTO APRAŠAS
Tarptautinis projektas STEP UP PROTECTION (Apsaugos didinimas) – „Bendradarbiavimo ir
komunikacijos tarp viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų didinimas siekiant komandiruojamų
darbuotojų teisių apsaugos Europoje“ yra skirtas tarpvalstybiniam darbuotojų komandiravimui. Šiuo
tyrimu siekiama įvertinti naujausių Europinių teisės nuostatų darbo migracijos srityje taikymą, verslo
elgseną ir kontroliuojančių institucijų vaidmenį.
Step Up PROTECTION projektą vykdo penki Europos Sąjungos valstybėse narėse veikiantys
universitetai. Projektas įgyvendinamas 2020 – 2022 metais.
Projekto idėją paskatino naujausi Europos Sąjungoje priimti teisės aktai, reguliuojantys tarpvalstybinį
darbuotojų komandiravimą, ir kuriais siekiama apsaugoti mažiausiai apmokamų komandiruojamų
darbuotojų teises ir siekti užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai .
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TREČIASIS STEP UP
TARPINIS SUSITIKIMAS
E-KONFERENCIJA
Vilnius-2022

APIE
Trečiasis STEP UP projekto tarpinis
susitikimas vyko 2022 m. sausio 26 d.
Susitikimą organizavo Vilniaus universitetas
– projekto partneris. Dėl užsitęsusios
pasaulinės pandemijos konferencija vyko
nuotoliniu būdu.
Susitikimą sveikinimo ir įžanginiu žodžiu
pradėjo Vilniaus universiteto profesorė ir
Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėja Daiva
Petrylaitė bei projekto lyderis Parmos
universiteto profesorius Enrico Gragnoli, kuris
pristatė bendruosius projekto siekius ir
pasiekimus. Susitikimą sudarė dvi dalys
(10:00 – 14:00 CET).
Pirmoje dalyje moderuojant Vilniaus
universiteto docentei Vidai Petrylaitei
konferencijoje darbuotojų komandiravimo
klausimais diskutavo mokslininkai ir tyrėjai
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iš Rumunijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos
ir Lietuvos. Buvo diskutuojama ir keičiamasi
patirtimi apie esminius komandiravimo
aspektus,
ypatingai
atsižvelgiant
į
šiandieninę sudėtingą ir komplikuotą
situaciją, kuri įtakoja visus suinteresuotus
asmenis šioje srityje.
Kiekvieno universiteto, projekto partnerio
atstovai
analizę

pristatė
ir

nacionalinės

pristatė

situacijos

nacionalinių

tyrimų

rezultatus, atsižvelgiant į nacionalinius ir
tarptautinius teisinio reguliavimo aspektus
darbuotojų komandiravimo srityje.
Antrai susitikimo daliai moderavo profesorė
Daiva

Petrylaitė.

Šioje

dalyje

buvo

diskutuojama apie

informatyvumo tarp

socialinių

situacija

partnerių

kiekvienoje

valstybėje.
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1 Sesija - Nacionalinių teisinių kontekstų aspektai (po direktyvos
2018/957/ES perkėlimo)

ITALIJOS SITUACIJA

Dr. Stefano Maria Corso (Parmos
universitetas)

PORTUGALIJOS SITUACIJA
Docentas António Frada ir docentė Milena
Rouxinol (Katalikiškasis Portugalijos
universitetas)

ISPANIJOS SITUACIJA
Victoria Rodríguez-Rico Roldán (Granados
universitetas)

LIETUVOS SITUACIJA
Profesorė Daiva Petrylaitė (Vilniaus universitetas)

RUMUNIJOS SITUACIJA
Ioana Melenciuc-Ioan (Nacionalinė aukštoji
politikos mokslų ir viešojo administravimo
mokykla. Rumunija)
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2 Sesija - Informacijos apie teises ir pareigas komandiravimo situacijose
sklaidos tarp mechanikos pramonės įmonių ir darbuotojų lygis
ITALIJOS SITUACIJA
Profesorius Enrico Gragnoli (Parmos
universitetas)

PORTUGALIJOS SITUACIJA
Dr. Ana Cristina Ribeiro Costa, PhD
(Katalikiškasis Portugalijos universitetas)

ISPANIJOS SITUACIJA
Daniel Peres Díaz (Granados universitetas)

LIETUVOS SITUACIJA
Docentė Vida Petrylaitė (Vilniaus universitetas)

RUMUNIJOS SITUACIJA
Doktorantė Sonia Dragomir (Nacionalinė aukštoji
politikos mokslų ir viešojo administravimo
mokykla. Rumunija)

STEP UP NEWSLETTER NO.3

04

IŠVADOS
Vienas iš pagrindinių trečiojo Step Up Protection projekto tarpinio susitikimo tikslų buvo
nacionalinių tyrimų rezultatų pristatymas. Daug dėmesio skiriant kai kurioms pagrindinėms
projekte numatytoms veikloms, susijusioms su teisinėmis realybėmis, taip pat teisinės
aplinkos, susijusios su komandiruotais darbuotojais, pripažinimo ir supratimo lygiui,
susitikimas taip pat buvo galimybė pasikeisti patyrimu tarp projekto partnerių, taip pat
vaisingoms dalyvių diskusijoms, nes kiekviena sesija turėjo savo diskusijų laiką. Taigi
susitikimo dalyviai turėjo puikią progą aptarti situaciją, tyrimo ribas ir padiskutuoti apie
komandiravimo politikos, skirtos palengvinti ES direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę, ateitį
bei siekį gerinti komandiruojamų darbuotojų teisinę bei ekonominę situaciją.

NAUJIENOS
MoveS internetinis pietų meto seminaras –Darbuotojų komandiravimas: naujausi
pokyčiai ir perspektyvos socialinės apsaugos ir darbo teisės srityse:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&catId=88&eventsId=1969&furtherEvents=yes#navItem-relatedDocuments
Europos Sąjunga: E S p r a n e š i m o a p i e k o m a n d i r u o j a m u s d a r b u o t o j u s
p o k y č i a i : https://www.fragomen.com/insights/european-union-optional-eu-wideposted- worker-notification-form-in-development.html
ES teismas teigia, kad baudos už pigesnius „komandiruotus darbuotojus“ turi
būti proporcingos: https://www.reuters.com/business/fines-over-cheaper-postedworkers-must-be- proportionate-eu-court-says-2022-03-08/

www.stepup-protection.com
https://www.facebook.com/stepupprotection
https://twitter.com/ProtectionUp
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