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Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że wielu 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych znajduje się w szczególnie 
trudnej sytuacji pod względem warunków 
pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 
w kontekście kryzysu związanego z 
COVID-19; mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu pojawiły się niepokojące 
doniesienia o naruszeniach praw 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych w zakresie warunków pracy i 
zakwaterowania, mianowicie czasu pracy, 
minimalnego wynagrodzenia, 
niesprawiedliwych zwolnień, norm 
bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, 
takich jak brak pisemnych instrukcji i 
komunikatów w miejscu pracy, brak 
bezpiecznego transportu i godziwych 
warunków zakwaterowania spełniających 
wymogi sanitarne i wymóg ograniczania 
kontaktów osobistych, wysoka presja i 
niedostosowane modele pracy, rozwiązania 
dotyczące delegowania i praktyki 
podwykonawcze, brak zgodności z 
ograniczeniami dotyczącymi kwarantanny 
oraz pomoc w zakresie repatriacji, a także 
niewystarczające zaopatrzenie w środki 
ochrony osobistej; mając na uwadze, że 
doniesienia te i kryzys ogólnie nasiliły i 
pogłębiły istniejącą niepewność sytuacji 
wielu pracowników transgranicznych i 
sezonowych oraz luki we wdrażaniu i 

H. mając na uwadze, że wielu 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych znajduje się w szczególnie 
trudnej sytuacji pod względem warunków 
pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 
w kontekście kryzysu związanego z 
COVID-19; mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu pojawiły się niepokojące 
doniesienia o naruszeniach praw 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych w zakresie warunków pracy i 
zakwaterowania, mianowicie czasu pracy, 
minimalnego wynagrodzenia, 
niesprawiedliwych zwolnień, norm 
bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, 
takich jak brak pisemnych instrukcji i 
komunikatów w miejscu pracy, brak 
bezpiecznego transportu i godziwych 
warunków zakwaterowania spełniających 
wymogi sanitarne i wymóg ograniczania 
kontaktów osobistych, wysoka presja i 
niedostosowane modele pracy, rozwiązania 
dotyczące delegowania i praktyki 
podwykonawcze, brak zgodności z 
ograniczeniami dotyczącymi kwarantanny 
oraz pomoc w zakresie repatriacji, a także 
niewystarczające zaopatrzenie w środki 
ochrony osobistej; mając na uwadze, że 
doniesienia te i kryzys ogólnie nasiliły i 
pogłębiły dumping socjalny i istniejącą 
niepewność sytuacji wielu pracowników 
transgranicznych i sezonowych oraz luki 
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egzekwowaniu obowiązujących przepisów 
dotyczących ich ochrony; mając na 
uwadze, że wielu pracowników 
transgranicznych i sezonowych jest w 
praktyce uzależnionych od swoich 
pracodawców lub agencji pracy 
tymczasowej nie tylko w odniesieniu do 
uzyskiwania dochodów, ale również do 
zakwaterowania; mając na uwadze, że 
wielu pracowników transgranicznych i 
sezonowych znalazło się na ulicy w 
wyniku zwolnienia z pracy; mając na 
uwadze, że ze względu na niepewną 
sytuację pracownikom tym może być 
trudno zgłaszać przypadki nadużyć lub być 
nieobecnym w pracy, gdy są chorzy, ze 
względu na brak informacji lub strach 
przed utratą dochodu, zakwaterowania lub 
statusu pobytu;

we wdrażaniu i egzekwowaniu 
obowiązujących przepisów dotyczących 
ich ochrony; mając na uwadze, że wielu 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych jest w praktyce uzależnionych 
od swoich pracodawców lub agencji pracy 
tymczasowej nie tylko w odniesieniu do 
uzyskiwania dochodów, ale również do 
zakwaterowania; mając na uwadze, że 
wielu pracowników transgranicznych i 
sezonowych znalazło się na ulicy w 
wyniku zwolnienia z pracy; mając na 
uwadze, że ze względu na niepewną 
sytuację pracownikom tym może być 
trudno zgłaszać przypadki nadużyć lub być 
nieobecnym w pracy, gdy są chorzy, ze 
względu na brak informacji lub strach 
przed utratą dochodu, zakwaterowania lub 
statusu pobytu;
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1. z zadowoleniem przyjmuje stałe 
wytyczne Komisji w ramach ciągłej 
koordynacji wspólnej reakcji UE na 
wybuch epidemii COVID19, w 
szczególności w odniesieniu do 
wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania i niedyskryminacji oraz 
swobodnego i sprawiedliwego przepływu 
pracowników; podkreśla, że kontrole 
graniczne, badania przesiewowe i 
ograniczenia przemieszczania muszą być 
proporcjonalne i stosowane jako narzędzie 
nadzwyczajne oraz że należy przywrócić 
wszelką swobodę przemieszczania się, gdy 
tylko zostanie to uznane za bezpieczne w 
świetle stanu epidemii COVID-19 w 
danym kraju; przypomina, że zasada 
równego traktowania nie ogranicza się do 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych tylko w kluczowych sektorach 
i zawodach, ale obejmuje wszystkich 
pracowników, którzy muszą przekraczać 
granice wewnętrzne, biorąc pod uwagę, że 
sektory te są również otwarte dla 
pracowników lokalnych w przyjmującym 
państwie członkowskim, w którym pracują; 
wzywa państwa członkowskie, które 
jeszcze tego nie uczyniły, do jak 
najszybszego zniesienia wszelkich 
ograniczeń podróżowania oraz środków 
dyskryminujących pracowników 

1. z zadowoleniem przyjmuje stałe 
wytyczne Komisji w ramach ciągłej 
koordynacji wspólnej reakcji UE na 
wybuch epidemii COVID19, w 
szczególności w odniesieniu do 
wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania i niedyskryminacji oraz 
swobodnego i sprawiedliwego przepływu 
pracowników; podkreśla, że kontrole 
graniczne, badania przesiewowe i 
ograniczenia przemieszczania muszą być 
proporcjonalne i stosowane jako narzędzie 
nadzwyczajne oraz że należy przywrócić 
wszelką swobodę przemieszczania się, gdy 
tylko zostanie to uznane za bezpieczne w 
świetle stanu epidemii COVID-19 w 
danym kraju; podkreśla, że zdrowie i 
bezpieczeństwo oraz równe traktowanie 
pracowników muszą być sprawą 
najwyższej wagi podczas przywracania 
funkcjonowania rynku wewnętrznego; 
przypomina, że zasada równego 
traktowania nie ogranicza się do 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych tylko w kluczowych sektorach 
i zawodach, ale obejmuje wszystkich 
pracowników, którzy muszą przekraczać 
granice wewnętrzne, biorąc pod uwagę, że 
sektory te są również otwarte dla 
pracowników lokalnych w przyjmującym 
państwie członkowskim, w którym pracują; 
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transgranicznych i sezonowych, aby 
uniknąć niedoborom siły roboczej w 
kluczowych sektorach i z korzyścią dla 
pracowników, przy jednoczesnym 
zapewnieniu im bezpieczeństwa i ochrony;

wzywa państwa członkowskie, które 
jeszcze tego nie uczyniły, do jak 
najszybszego zniesienia wszelkich 
ograniczeń podróżowania oraz środków 
dyskryminujących pracowników 
transgranicznych i sezonowych, aby 
uniknąć niedoborom siły roboczej w 
kluczowych sektorach i z korzyścią dla 
pracowników, przy jednoczesnym 
zapewnieniu im bezpieczeństwa i ochrony;
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5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia w trybie 
pilnym właściwego wdrożenia i 
egzekwowania obowiązujących przepisów 
UE w odniesieniu do praw pracowników 
transgranicznych i sezonowych, w 
szczególności w odniesieniu do prawa do 
równego wynagrodzenia za taką samą 
pracę w tym samym miejscu, w tym za 
pośrednictwem wspólnych uzgodnionych 
inspekcji pracy na szczeblu krajowym i 
transgranicznym; podkreśla, że należy 
podjąć jasne działania w celu zapewnienia, 
aby pracownicy rozumieli wszystkie 
informacje dotyczące zawartych umów i 
wynikających z nich praw i obowiązków 
oraz mieli do nich pełny dostęp przed 
wyjazdem do pracy, a także aby umowy te 
były udostępniane podmiotom zajmującym 
się ochroną pracy na danym obszarze 
zatrudnienia; wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia zdolności 
inspekcji pracy oraz do priorytetowego 
traktowania sektorów, w których prawa 
pracowników są zagrożone;

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia w trybie 
pilnym właściwego wdrożenia i 
egzekwowania obowiązujących przepisów 
UE w odniesieniu do praw pracowników 
transgranicznych i sezonowych, w 
szczególności w odniesieniu do prawa do 
równego wynagrodzenia za taką samą 
pracę w tym samym miejscu, w tym za 
pośrednictwem wspólnych uzgodnionych 
inspekcji pracy na szczeblu krajowym i 
transgranicznym; podkreśla w związku z 
tym, że cięcia oszczędnościowe w 
krajowych inspektoratach pracy oraz 
notoryczne niedofinansowanie tych 
instytucji wpływają negatywnie na 
właściwe wykonywanie praw 
pracowniczych; podkreśla, że należy 
podjąć jasne działania w celu zapewnienia, 
aby pracownicy rozumieli wszystkie 
informacje dotyczące zawartych umów i 
wynikających z nich praw i obowiązków 
oraz mieli do nich pełny dostęp przed 
wyjazdem do pracy, a także aby umowy te 
były udostępniane podmiotom zajmującym 
się ochroną pracy na danym obszarze 
zatrudnienia; wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia zdolności 
inspekcji pracy oraz do priorytetowego 
traktowania sektorów, w których prawa 
pracowników są zagrożone;
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