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15.6.2020 B9-0172/2

Amendamentul 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de 
COVID-19

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât numeroși lucrători 
transfrontalieri și sezonieri se află într-o 
situație deosebit de vulnerabilă în ceea ce 
privește condițiile lor de muncă și 
sănătatea și siguranța la locul de muncă în 
contextul crizei CODVID-19; întrucât, în 
timpul crizei, au fost făcute semnalări 
alarmante cu privire la încălcarea 
drepturilor lucrătorilor transfrontalieri și 
sezonieri în ceea ce privește condițiile de 
muncă și de viață, legate de programul de 
lucru, salariul minim, concedierile abuzive 
și standardele de sănătate și de siguranță la 
locul de muncă, cum ar fi lipsa unor 
instrucțiuni scrise și afișe la locul de 
muncă, lipsa transportului în condiții de 
siguranță, lipsa unor condiții de cazare 
decente, care să respecte cerințele sanitare 
și măsurile de distanțare socială, presiunea 
ridicată și modelele de lucru neadaptate, 
măsurile de detașare și practicile de 
subcontractare, nerespectarea restricțiilor 
de carantină și a asistenței pentru 
repatriere, precum și furnizarea inadecvată 
de echipamente individuale de protecție 
(EIP); întrucât aceste încălcări și criza în 
general au adus la lumină și au agravat 
precaritatea situației multor lucrători 
transfrontalieri și sezonieri, precum și 
lacunele în aplicarea și asigurarea 
respectării legislației în vigoare privind 
protecția lor; întrucât mulți lucrători 

H. întrucât numeroși lucrători 
transfrontalieri și sezonieri se află într-o 
situație deosebit de vulnerabilă în ceea ce 
privește condițiile lor de muncă și 
sănătatea și siguranța la locul de muncă în 
contextul crizei CODVID-19; întrucât, în 
timpul crizei, au fost făcute semnalări 
alarmante cu privire la încălcarea 
drepturilor lucrătorilor transfrontalieri și 
sezonieri în ceea ce privește condițiile de 
muncă și de viață, legate de programul de 
lucru, salariul minim, concedierile abuzive 
și standardele de sănătate și de siguranță la 
locul de muncă, cum ar fi lipsa unor 
instrucțiuni scrise și afișe la locul de 
muncă, lipsa transportului în condiții de 
siguranță, lipsa unor condiții de cazare 
decente, care să respecte cerințele sanitare 
și măsurile de distanțare socială, presiunea 
ridicată și modelele de lucru neadaptate, 
măsurile de detașare și practicile de 
subcontractare, nerespectarea restricțiilor 
de carantină și a asistenței pentru 
repatriere, precum și furnizarea inadecvată 
de echipamente individuale de protecție 
(EIP); întrucât aceste încălcări și criza în 
general au adus la lumină și au agravat 
dumpingul social și precaritatea situației 
multor lucrători transfrontalieri și 
sezonieri, precum și lacunele în aplicarea și 
asigurarea respectării legislației în vigoare 
privind protecția lor; întrucât mulți 
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transfrontalieri și sezonieri sunt în practică 
dependenți de angajatorul lor sau de 
agenția de muncă temporară, nu numai în 
privința veniturilor, ci și a locuinței; 
întrucât numeroși lucrători transfrontalieri 
și sezonieri au rămas în stradă după ce au 
fost concediați; întrucât, din cauza situației 
lor vulnerabile, acești lucrători au 
dificultăți în a raporta abuzurile sau a lipsi 
de la lucru dacă sunt bolnavi, nedispunând 
de suficiente informații sau temându-se să 
nu-și piardă veniturile, cazarea sau statutul 
de rezident;

lucrători transfrontalieri și sezonieri sunt în 
practică dependenți de angajatorul lor sau 
de agenția de muncă temporară, nu numai 
în privința veniturilor, ci și a locuinței; 
întrucât numeroși lucrători transfrontalieri 
și sezonieri au rămas în stradă după ce au 
fost concediați; întrucât, din cauza situației 
lor vulnerabile, acești lucrători au 
dificultăți în a raporta abuzurile sau a lipsi 
de la lucru dacă sunt bolnavi, nedispunând 
de suficiente informații sau temându-se să 
nu-și piardă veniturile, cazarea sau statutul 
de rezident;

Or. en



AM\1207711RO.docx PE647.656v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.6.2020 B9-0172/3

Amendamentul 3
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de 
COVID-19

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută ghidarea continuă oferită de 
Comisie în cadrul coordonării în curs a 
reacției comune a UE la epidemia de 
COVID-19, în special în ceea ce privește 
aplicarea principiului egalității de 
tratament și al nediscriminării, precum și 
exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în 
condiții echitabile; subliniază că 
controalele la frontieră, controalele 
medicale și restricțiile de deplasare trebuie 
să rămână proporționale și excepționale și 
că ar trebui restabilită libertatea de 
circulație imediat ce este considerată sigură 
din perspectiva situației epidemice din 
fiecare țară; reamintește că principiul 
egalității de tratament nu se limitează doar 
la lucrătorii transfrontalieri și sezonieri din 
sectoare și ocupații esențiale, ci se extinde 
la toți lucrătorii care au nevoie să treacă 
frontierele interne, având în vedere că 
sectoarele în cauză sunt deschise și 
lucrătorilor locali din statul membru gazdă; 
invită statele membre care nu au făcut încă 
acest lucru să ridice cât mai curând toate 
restricțiile de călătorie și măsurile 
discriminatorii de izolare și carantină 
pentru lucrătorii transfrontalieri și 
sezonieri, pentru a evita penuria de forță de 
muncă în sectoarele esențiale și în interesul 
lucrătorilor, garantându-le sănătatea și 
siguranța;

1. salută ghidarea continuă oferită de 
Comisie în cadrul coordonării în curs a 
reacției comune a UE la epidemia de 
COVID-19, în special în ceea ce privește 
aplicarea principiului egalității de 
tratament și al nediscriminării, precum și 
exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în 
condiții echitabile; subliniază că 
controalele la frontieră, controalele 
medicale și restricțiile de deplasare trebuie 
să rămână proporționale și excepționale și 
că ar trebui restabilită libertatea de 
circulație imediat ce este considerată sigură 
din perspectiva situației epidemice din 
fiecare țară; subliniază că sănătatea, 
siguranța și egalitatea de tratament a 
lucrătorilor trebuie să fie principala 
preocupare în restabilirea funcționării 
pieței interne; reamintește că principiul 
egalității de tratament nu se limitează doar 
la lucrătorii transfrontalieri și sezonieri din 
sectoare și ocupații esențiale, ci se extinde 
la toți lucrătorii care au nevoie să treacă 
frontierele interne, având în vedere că 
sectoarele în cauză sunt deschise și 
lucrătorilor locali din statul membru gazdă; 
invită statele membre care nu au făcut încă 
acest lucru să ridice cât mai curând toate 
restricțiile de călătorie și măsurile 
discriminatorii de izolare și carantină 
pentru lucrătorii transfrontalieri și 
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sezonieri, pentru a evita penuria de forță de 
muncă în sectoarele esențiale și în interesul 
lucrătorilor, garantându-le sănătatea și 
siguranța;

Or. en



AM\1207711RO.docx PE647.656v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.6.2020 B9-0172/4

Amendamentul 4
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de 
COVID-19

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
asigure de urgență aplicarea 
corespunzătoare și asigurarea respectării 
legislației UE aplicabile în privința 
drepturilor lucrătorilor transfrontalieri și 
sezonieri, în special în ceea ce privește 
dreptul la remunerație egală pentru muncă 
egală la același loc de muncă, inclusiv prin 
intermediul inspecțiilor comune naționale 
și transfrontaliere și al inspecțiilor comune 
la locul de muncă; insistă că trebuie luate 
măsuri ferme pentru ca lucrătorii să aibă o 
înțelegere clară, informații complete și 
acces neîngrădit la contractele, drepturile și 
obligațiile lor înainte de plecare, iar 
contractele să fie puse la dispoziția 
entităților de protecție a muncii din zona în 
care lucrează; solicită statelor membre să 
consolideze capacitatea inspecțiilor muncii 
și să acorde prioritate sectoarelor în care 
lucrătorii sunt expuși unor riscuri;

5. invită Comisia și statele membre să 
asigure de urgență aplicarea 
corespunzătoare și asigurarea respectării 
legislației UE aplicabile în privința 
drepturilor lucrătorilor transfrontalieri și 
sezonieri, în special în ceea ce privește 
dreptul la remunerație egală pentru muncă 
egală la același loc de muncă, inclusiv prin 
intermediul inspecțiilor comune naționale 
și transfrontaliere și al inspecțiilor comune 
la locul de muncă; subliniază, în acest 
sens, că reducerile cauzate de austeritate 
aplicate în inspectoratele muncii 
naționale și subfinanțarea cronică a 
instituțiilor în materie de inspecție a 
muncii au avut un impact negativ asupra 
punerii în aplicare corespunzătoare a 
drepturilor în domeniul muncii; insistă că 
trebuie luate măsuri ferme pentru ca 
lucrătorii să aibă o înțelegere clară, 
informații complete și acces neîngrădit la 
contractele, drepturile și obligațiile lor 
înainte de plecare, iar contractele să fie 
puse la dispoziția entităților de protecție a 
muncii din zona în care lucrează; solicită 
statelor membre să consolideze capacitatea 
inspecțiilor muncii și să acorde prioritate 
sectoarelor în care lucrătorii sunt expuși 
unor riscuri;

Or. en
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