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15.6.2020 B9-0172/2

Pozmeňujúci návrh 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže mnohí cezhraniční a sezónni 
pracovníci sa nachádzajú v mimoriadne 
zraniteľnej situácii, pokiaľ ide o ich 
pracovné podmienky a bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci v kontexte krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19; keďže 
počas krízy sa objavili rušivé správy 
o porušovaní práv cezhraničných 
a sezónnych pracovníkov, pokiaľ ide 
o pracovné a životné podmienky, a to 
najmä pokiaľ ide o pracovný čas, 
minimálne mzdy, nespravodlivé 
prepúšťanie, normy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia na pracovisku, ako sú 
chýbajúce písomné pokyny a oznámenia na 
pracovisku, nedostatočná bezpečná 
doprava a dôstojné ubytovanie, ktoré 
spĺňajú hygienické požiadavky a kde sa 
môžu zachovať opatrenia obmedzenia 
sociálnych kontaktov; veľký nátlak 
a neprispôsobené pracovné modely, 
opatrenia vysielania a subdodávateľské 
postupy, nedodržiavanie karanténnych 
obmedzení a podpory repatriácie 
a nedostatočné poskytovanie osobných 
ochranných prostriedkov (OOP); keďže 
tieto správy a kríza vo všeobecnosti 
odhalili a zhoršili súčasnú neistotu situácie 
mnohých cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov a medzery vo vykonávaní 
a presadzovaní existujúcich právnych 
predpisov na ich ochranu; keďže mnohí 

H. keďže mnohí cezhraniční a sezónni 
pracovníci sa nachádzajú v mimoriadne 
zraniteľnej situácii, pokiaľ ide o ich 
pracovné podmienky a bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci v kontexte krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19; keďže 
počas krízy sa objavili rušivé správy 
o porušovaní práv cezhraničných 
a sezónnych pracovníkov, pokiaľ ide 
o pracovné a životné podmienky, a to 
najmä pokiaľ ide o pracovný čas, 
minimálne mzdy, nespravodlivé 
prepúšťanie, normy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia na pracovisku, ako sú 
chýbajúce písomné pokyny a oznámenia na 
pracovisku, nedostatočná bezpečná 
doprava a dôstojné ubytovanie, ktoré 
spĺňajú hygienické požiadavky a kde sa 
môžu zachovať opatrenia obmedzenia 
sociálnych kontaktov, veľký nátlak 
a neprispôsobené pracovné modely, 
opatrenia vysielania a subdodávateľské 
postupy, nedodržiavanie karanténnych 
obmedzení a podpory repatriácie 
a nedostatočné poskytovanie osobných 
ochranných prostriedkov (OOP); keďže 
tieto správy a kríza vo všeobecnosti 
odhalili a zhoršili sociálny dumping a 
súčasnú neistotu situácie mnohých 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov 
a medzery vo vykonávaní a presadzovaní 
existujúcich právnych predpisov na ich 
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cezhraniční a sezónni pracovníci sú v praxi 
závislí od svojho zamestnávateľa alebo 
dočasnej agentúry, a to nielen pokiaľ ide 
o príjem, ale aj bývanie; keďže mnoho 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov 
skončilo po prepustení na ulici; keďže 
vzhľadom na svoju zraniteľnú situáciu sa 
môže týmto pracovníkom takisto zdať 
ťažké hlásiť zneužívanie alebo nejsť do 
práce, ak sa cítia chorí, a to z dôvodu 
nedostatku informácií alebo strachu zo 
straty príjmu, ubytovania alebo pobytu;

ochranu; keďže mnohí cezhraniční 
a sezónni pracovníci sú v praxi závislí od 
svojho zamestnávateľa alebo dočasnej 
agentúry, a to nielen pokiaľ ide o príjem, 
ale aj bývanie; keďže mnoho 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov 
skončilo po prepustení na ulici; keďže 
vzhľadom na svoju zraniteľnú situáciu sa 
môže týmto pracovníkom takisto zdať 
ťažké hlásiť zneužívanie alebo nejsť do 
práce, ak sa cítia chorí, a to z dôvodu 
nedostatku informácií alebo strachu zo 
straty príjmu, ubytovania alebo pobytu;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/3

Pozmeňujúci návrh 3
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta pokračujúce usmernenia 
Komisie ako súčasť prebiehajúcej 
koordinácie spoločnej reakcie EÚ na 
pandémiu COVID-19, najmä pokiaľ ide 
o vykonávanie zásady rovnakého 
zaobchádzania a nediskriminácie 
a vykonávanie voľného a spravodlivého 
pohybu pracovníkov; zdôrazňuje, že 
kontroly hraníc, zdravotné skríningy 
a obmedzenia pohybu musia zostať 
primerané a výnimočné a že akákoľvek 
sloboda pohybu by sa mala obnoviť hneď, 
ako sa bude považovať za bezpečnú 
vzhľadom na vnútroštátne situácie 
v súvislosti s ochorením COVID-19; 
pripomína, že zásada rovnakého 
zaobchádzania sa neobmedzuje na 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov 
len v základných odvetviach 
a povolaniach, ale rozširuje sa na všetkých 
pracovníkov, ktorí potrebujú prekročiť 
vnútorné hranice, keďže príslušné odvetvia 
sú otvorené aj pre miestnych pracovníkov 
v hostiteľskom členskom štáte 
zamestnania; vyzýva členské štáty, ktoré 
tak ešte neurobili, aby čo najskôr zrušili 
všetky cestovné obmedzenia 
a diskriminačné opatrenia na obmedzenie 
pohybu a karanténne opatrenia pre 
cezhraničných a sezónnych pracovníkov 
s cieľom zabrániť nedostatku pracovných 

1. víta pokračujúce usmernenia 
Komisie ako súčasť prebiehajúcej 
koordinácie spoločnej reakcie EÚ na 
pandémiu COVID-19, najmä pokiaľ ide 
o vykonávanie zásady rovnakého 
zaobchádzania a nediskriminácie 
a vykonávanie voľného a spravodlivého 
pohybu pracovníkov; zdôrazňuje, že 
kontroly hraníc, zdravotné skríningy 
a obmedzenia pohybu musia zostať 
primerané a výnimočné a že akákoľvek 
sloboda pohybu by sa mala obnoviť hneď, 
ako sa bude považovať za bezpečnú 
vzhľadom na vnútroštátne situácie 
v súvislosti s ochorením COVID-19; 
zdôrazňuje, že zdravie a bezpečnosť a 
rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi 
musia byť prvoradé v záujme obnovy 
fungovania vnútorného trhu; pripomína, 
že zásada rovnakého zaobchádzania sa 
neobmedzuje na cezhraničných 
a sezónnych pracovníkov len v základných 
odvetviach a povolaniach, ale vzťahuje sa 
na všetkých takýchto pracovníkov, ktorí 
potrebujú prekročiť vnútorné hranice, 
keďže príslušné odvetvia sú otvorené aj pre 
miestnych pracovníkov v hostiteľskom 
členskom štáte zamestnania; vyzýva 
členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby 
čo najskôr zrušili všetky cestovné 
obmedzenia a diskriminačné opatrenia na 
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síl v kľúčových odvetviach a v prospech 
pracovníkov pri súčasnom zaistení ich 
bezpečnosti a ochrany zdravia;

obmedzenie pohybu a karanténne opatrenia 
pre cezhraničných a sezónnych 
pracovníkov s cieľom zabrániť nedostatku 
pracovných síl v kľúčových odvetviach a v 
prospech pracovníkov pri súčasnom 
zaistení ich bezpečnosti a ochrany zdravia;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/4

Pozmeňujúci návrh 4
Marc Botenga, Leila Chaibi, Manon Aubry, Marisa Matias, José Gusmão, Helmut 
Scholz, Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby naliehavo zabezpečili riadne 
vykonávanie a presadzovanie 
uplatniteľných právnych predpisov EÚ, 
pokiaľ ide o práva cezhraničných 
a sezónnych pracovníkov, najmä pokiaľ ide 
o právo na rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste, a to aj 
prostredníctvom vnútroštátnych 
a cezhraničných koordinovaných 
a spoločných inšpekcií práce; trvá na tom, 
že je potrebné prijať jasné kroky na 
zabezpečenie toho, aby pracovníci jasne 
chápali, boli plne informovaní o svojich 
zmluvách, právach a povinnostiach pred 
odchodom a mali k nim neobmedzený 
prístup a aby sa tieto zmluvy sprístupnili 
subjektom na ochranu práce v rámci ich 
oblasti zamestnania; vyzýva členské štáty, 
aby posilnili kapacitu inšpektorátov práce 
a uprednostňovali odvetvia, v ktorých sú 
pracovníci ohrození;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby naliehavo zabezpečili riadne 
vykonávanie a presadzovanie 
uplatniteľných právnych predpisov EÚ, 
pokiaľ ide o práva cezhraničných 
a sezónnych pracovníkov, najmä pokiaľ ide 
o právo na rovnakú odmenu za rovnakú 
prácu na rovnakom mieste, a to aj 
prostredníctvom vnútroštátnych 
a cezhraničných koordinovaných 
a spoločných inšpekcií práce; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že úsporné 
opatrenia na vnútroštátnych 
inšpektorátoch práce a chronicky 
nedostatočné financovanie inštitúcií 
inšpekcie práce majú nepriaznivý vplyv na 
riadne uplatňovanie pracovných práv; 
trvá na tom, že je potrebné prijať jasné 
kroky na zabezpečenie toho, aby 
pracovníci jasne chápali svoje zmluvy, 
práva a povinnosti, boli o nich plne 
informovaní a mali k nim neobmedzený 
prístup pred odchodom a aby sa tieto 
zmluvy sprístupnili subjektom na ochranu 
práce v rámci ich oblasti zamestnania; 
vyzýva členské štáty, aby posilnili kapacitu 
inšpektorátov práce a uprednostňovali 
odvetvia, v ktorých sú pracovníci ohrození;

Or. en
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