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Изменение 5
Петра Де Сутер, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Европейска защита на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата, 
предизвикана от COVID-19

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че голям брой 
трансгранични и сезонни работници са в 
особено уязвимо положение по 
отношение на условията на труд и 
здравословните и безопасни условия на 
труд в контекста на кризата, 
предизвикана от COVID-19; като има 
предвид, че по време на кризата бяха 
подадени тревожни сигнали за 
нарушения на правата на 
трансграничните и сезонните работници 
по отношение на условията на труд и 
живот, а именно относно работното 
време, минималните работни заплати, 
несправедливите уволнения, 
стандартите за здравословни и 
безопасни условия на труд, като липса 
на писмени инструкции и афиширани 
съобщения на работното място, липса на 
безопасен транспорт и на достойно 
жилищно настаняване, което отговаря 
на санитарните изисквания и където 
могат да се прилагат мерки за социално 
дистанциране, голямо напрежение и 
неподходящи модели на трудова 
дейност, договорености за 
командироване и практики на възлагане 
на подизпълнители, неспазване на 
ограниченията за поставяне под 
карантина и за осигуряване на подкрепа 
за репатриране, както и предоставяне на 
недостатъчно лични предпазни средства 
(ЛПС); като има предвид, че тези 

З. като има предвид, че голям брой 
трансгранични и сезонни работници са в 
особено уязвимо положение по 
отношение на условията на труд и 
здравословните и безопасни условия на 
труд в контекста на кризата, 
предизвикана от COVID-19; като има 
предвид, че по време на кризата бяха 
подадени тревожни сигнали за 
нарушения на правата на 
трансграничните и сезонните работници 
по отношение на условията на труд и 
живот, а именно относно работното 
време, минималните работни заплати, 
несправедливите уволнения, 
стандартите за здравословни и 
безопасни условия на труд, като липса 
на писмени инструкции и афиширани 
съобщения на работното място, липса на 
безопасен транспорт и на достойно 
жилищно настаняване, което отговаря 
на санитарните изисквания и където 
могат да се прилагат мерки за социално 
дистанциране, голямо напрежение и 
неподходящи модели на трудова 
дейност, договорености за 
командироване и практики на възлагане 
на подизпълнители, неспазване на 
ограниченията за поставяне под 
карантина и за осигуряване на подкрепа 
за репатриране, както и предоставяне на 
недостатъчно лични предпазни средства 
(ЛПС); като има предвид, че тези 
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сигнали и кризата като цяло показаха и 
задълбочиха съществуващата 
несигурност на положението на много 
трансгранични и сезонни работници, 
както и пропуските в изпълнението и 
прилагането на действащото 
законодателство за тяхната защита; като 
има предвид, че много трансгранични и 
сезонни работници на практика зависят 
от своя работодател или от агенцията за 
временна заетост не само за доходите 
си, но и за жилищното си настаняване; 
като има предвид, че голям брой 
трансгранични и сезонни работници 
останаха на улицата, след като бяха 
уволнени; като има предвид, че поради 
уязвимото им положение за тези 
работници може също така да се окаже 
трудно да сигнализират за злоупотреби 
или да не работят, ако не се чувстват в 
добро здравословно състояние, поради 
липса на информация или страх от 
загуба на доходите, настаняването или 
статута им на пребиваване;

сигнали и кризата като цяло показаха и 
задълбочиха социалния дъмпинг и 
съществуващата несигурност на 
положението на много трансгранични и 
сезонни работници, както и пропуските 
в изпълнението и прилагането на 
действащото законодателство за тяхната 
защита; като има предвид, че много 
трансгранични и сезонни работници на 
практика зависят от своя работодател 
или от агенцията за временна заетост не 
само за доходите си, но и за жилищното 
си настаняване; като има предвид, че 
голям брой трансгранични и сезонни 
работници останаха на улицата, след 
като бяха уволнени; като има предвид, 
че поради уязвимото им положение за 
тези работници може също така да се 
окаже трудно да сигнализират за 
злоупотреби или да не работят, ако не се 
чувстват в добро здравословно 
състояние, поради липса на информация 
или страх от загуба на доходите, 
настаняването или статута им на 
пребиваване;
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Изменение 6
Петра Де Сутер, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Европейска защита на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата, 
предизвикана от COVID-19

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства непрекъснатите 
насоки, предоставяни от Комисията, 
като част от текущата координация на 
общия отговор на ЕС във връзка с 
епидемията от COVID-19, по-специално 
по отношение на прилагането на 
принципа за равно третиране и 
недискриминация, както и 
упражняването на правото за свободно и 
справедливо движение на работници; 
подчертава, че граничният контрол, 
здравните прегледи и ограниченията на 
движението трябва да продължат да се 
прилагат пропорционално и по 
изключение, и че следва да се 
възстанови пълната свобода на 
движение, веднага щом се прецени, че 
това е безопасно във връзка с 
положението в отделните държави по 
отношение на COVID-19; припомня, че 
принципът на равно третиране не се 
ограничава до трансграничните и 
сезонните работници само в някои 
основни сектори и професии, а важи за 
всички работници, на които им се 
налага да прекосяват вътрешните 
граници, предвид факта, че въпросните 
сектори са отворени и за местни 
работници в държавата членка, където 
лицата упражняват трудовата дейност; 
призовава държавите членки, които все 
още не са направили това, да премахнат 

1. приветства непрекъснатите 
насоки, предоставяни от Комисията, 
като част от текущата координация на 
общия отговор на ЕС във връзка с 
епидемията от COVID-19, по-специално 
по отношение на прилагането на 
принципа за равно третиране и 
недискриминация, както и 
упражняването на правото за свободно и 
справедливо движение на работници; 
подчертава, че граничният контрол, 
здравните прегледи и ограниченията на 
движението трябва да продължат да се 
прилагат пропорционално и по 
изключение, и че следва да се 
възстанови пълната свобода на 
движение, веднага щом се прецени, че 
това е безопасно във връзка с 
положението в отделните държави по 
отношение на COVID-19; подчертава, 
че здравето, безопасността и 
равното третиране на работниците 
трябва да бъдат въпрос от 
първостепенно значение при 
възстановяването на 
функционирането на вътрешния 
пазар; припомня, че принципът на 
равно третиране не се ограничава до 
трансграничните и сезонните работници 
само в някои основни сектори и 
професии, а важи за всички работници, 
на които им се налага да прекосяват 
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възможно най-бързо всички 
ограничения за пътуване, както и 
дискриминационните мерки за 
ограничаване на движението и налагане 
на карантина за трансграничните и 
сезонните работници, с цел да се 
избегне недостиг на работна ръка в 
някои важни сектори и да се защитят 
интересите на работниците, като 
същевременно се гарантира тяхното 
здраве и безопасност;

вътрешните граници, предвид факта, че 
въпросните сектори са отворени и за 
местни работници в държавата членка, 
където лицата упражняват трудовата 
дейност; призовава държавите членки, 
които все още не са направили това, да 
премахнат възможно най-бързо всички 
ограничения за пътуване, както и 
дискриминационните мерки за 
ограничаване на движението и налагане 
на карантина за трансграничните и 
сезонните работници, с цел да се 
избегне недостиг на работна ръка в 
някои важни сектори и да се защитят 
интересите на работниците, като 
същевременно се гарантира тяхното 
здраве и безопасност;

Or. en



AM\1207675BG.docx PE647.656v01-00

BG Единство в многообразието BG

15.6.2020 B9-0172/7

Изменение 7
Петра Де Сутер, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Европейска защита на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата, 
предизвикана от COVID-19

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират 
незабавно правилното прилагане и 
изпълнение на приложимото 
законодателство на ЕС относно правата 
на трансграничните и сезонните 
работници, по-специално по отношение 
на правото на равно заплащане за 
еднакъв труд на едно и също място, 
включително чрез координирани 
съвместни инспекции по труда на 
национално и трансгранично равнище; 
настоява, че трябва да се предприемат 
ясни мерки, за да се гарантира, че преди 
заминаването си работниците са добре 
запознати със своите договори, както и 
със съответните си права и задължения, 
и че разполагат с пълна информация и 
безпрепятствен достъп до тези 
договори, права и задължения, както и 
че тези договори се предоставят на 
службите за защита на труда, 
отговарящи за респективната сфера на 
заетост; призовава държавите членки да 
подобрят капацитета на инспекциите по 
труда и да отдадат приоритет на 
секторите, в които работниците са 
изложени на риск;

5. призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират 
незабавно правилното прилагане и 
изпълнение на приложимото 
законодателство на ЕС относно правата 
на трансграничните и сезонните 
работници, по-специално по отношение 
на правото на равно заплащане за 
еднакъв труд на едно и също място, 
включително чрез координирани 
съвместни инспекции по труда на 
национално и трансгранично равнище; в 
тази връзка подчертава, че мерките 
за строги икономии в националните 
инспекции по труда и хроничният 
недостиг на финансиране за 
институциите за инспекция на труда 
са в ущърб на правилното прилагане 
на трудовите права; настоява, че 
трябва да се предприемат ясни мерки, за 
да се гарантира, че преди заминаването 
си работниците са добре запознати със 
своите договори, както и със 
съответните си права и задължения, и че 
разполагат с пълна информация и 
безпрепятствен достъп до тези 
договори, права и задължения, както и 
че тези договори се предоставят на 
службите за защита на труда, 
отговарящи за респективната сфера на 
заетост; призовава държавите членки да 
подобрят капацитета на инспекциите по 
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труда и да отдадат приоритет на 
секторите, в които работниците са 
изложени на риск;
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