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Ændringsforslag

H.
der henviser til, at mange
grænsearbejdere og sæsonarbejdere er i en
særlig sårbar situation med hensyn til
arbejdsvilkår og sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen i forbindelse med covid-19krisen; der henviser til, at der er kommet
foruroligende meldinger om overtrædelser
af grænsearbejderes og sæsonarbejderes
rettigheder med hensyn til arbejds- og
levevilkår under krisen, navnlig om
arbejdstid, mindsteløn, urimelige
afskedigelser, sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen, såsom manglende skriftlige
instrukser og opslag på arbejdspladsen,
mangel på sikker transport og anstændige
boliger, der opfylder de sundhedsmæssige
krav, og hvor foranstaltninger til
begrænsning af den sociale afstand kan
opretholdes, højt pres og uhensigtsmæssige
arbejdsmønstre, udstationeringsordninger
og praksis med hensyn til underleverancer,
manglende overholdelse af
karantænerestriktioner og
repatrieringsstøtte samt utilstrækkelig
ydelse af personlige værnemidler; der
henviser til, at disse meldinger og krisen
generelt har blotlagt og forværret den
eksisterende usikkerhed i situationen for
mange grænsearbejdere og sæsonarbejdere
og huller i gennemførelsen og
håndhævelsen af eksisterende lovgivning
til beskyttelse heraf; der henviser til, at
mange grænsearbejdere og sæsonarbejdere

H.
der henviser til, at mange
grænsearbejdere og sæsonarbejdere er i en
særlig sårbar situation med hensyn til
arbejdsvilkår og sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen i forbindelse med covid-19krisen; der henviser til, at der er kommet
foruroligende meldinger om overtrædelser
af grænsearbejderes og sæsonarbejderes
rettigheder med hensyn til arbejds- og
levevilkår under krisen, navnlig om
arbejdstid, mindsteløn, urimelige
afskedigelser, sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen, såsom manglende skriftlige
instrukser og opslag på arbejdspladsen,
mangel på sikker transport og anstændige
boliger, der opfylder de sundhedsmæssige
krav, og hvor foranstaltninger til
begrænsning af den sociale afstand kan
opretholdes, højt pres og uhensigtsmæssige
arbejdsmønstre, udstationeringsordninger
og praksis med hensyn til underleverancer,
manglende overholdelse af
karantænerestriktioner og
repatrieringsstøtte samt utilstrækkelig
ydelse af personlige værnemidler; der
henviser til, at disse meldinger og krisen
generelt har blotlagt og forværret den
sociale dumping og eksisterende
usikkerhed i situationen for mange
grænsearbejdere og sæsonarbejdere og
huller i gennemførelsen og håndhævelsen
af eksisterende lovgivning til beskyttelse
heraf; der henviser til, at mange
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i praksis er afhængige af deres arbejdsgiver
eller midlertidige agentur ikke blot for
deres indkomst, men også for deres bolig;
der henviser til, at mange grænsearbejdere
og sæsonarbejdere er endt på gaden efter at
være blevet fyret; der henviser til, at disse
arbejdstagere på grund af deres sårbare
situation også har svært ved at indberette
misbrug eller blive væk fra arbejde, hvis de
er syge, på grund af manglende
oplysninger eller frygt for at miste deres
indkomst, bolig eller opholdsstatus;

grænsearbejdere og sæsonarbejdere i
praksis er afhængige af deres arbejdsgiver
eller midlertidige agentur ikke blot for
deres indkomst, men også for deres bolig;
der henviser til, at mange grænsearbejdere
og sæsonarbejdere er endt på gaden efter at
være blevet fyret; der henviser til, at disse
arbejdstagere på grund af deres sårbare
situation også har svært ved at indberette
misbrug eller blive væk fra arbejde, hvis de
er syge, på grund af manglende
oplysninger eller frygt for at miste deres
indkomst, bolig eller opholdsstatus;
Or. en

AM\1207675DA.docx

DA

PE647.656v01-00
Forenet i mangfoldighed

DA

15.6.2020

B9-0172/6

Ændringsforslag 6
Petra De Sutter, Mounir Satouri
for Verts/ALE-Gruppen
Forslag til beslutning
B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Europæisk beskyttelse af grænsearbejdere og sæsonarbejdere i forbindelse med covid-19krisen
Forslag til beslutning
Punkt 1
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

1.
glæder sig over Kommissionens
fortsatte vejledning som led i den løbende
koordinering af en fælles EU-reaktion på
covid-19-udbruddet, navnlig med hensyn
til gennemførelsen af princippet om
ligebehandling og ikke-forskelsbehandling
og udøvelsen af den frie og fair
bevægelighed for arbejdstagere;
understreger, at grænsekontrol,
sundhedsscreening og restriktioner for
bevægeligheden skal stå i et rimeligt
forhold til målet og være en undtagelse, og
at al bevægelsesfrihed bør genetableres, så
snart det anses for at være sikker med
hensyn til nationale situationer vedrørende
covid-19; minder om, at princippet om
ligebehandling ikke er begrænset til
grænsearbejdere og sæsonarbejdere i
væsentlige sektorer og erhverv, men
omfatter alle sådanne arbejdstagere, der har
behov for at krydse de indre grænser, da de
pågældende sektorer også er åbne for
lokale arbejdstagere i værtsmedlemsstaten;
opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke
har gjort det, til hurtigst muligt at ophæve
alle rejserestriktioner og diskriminerende
inddæmnings- og
karantæneforanstaltninger for
grænsearbejdere og sæsonarbejdere for at
undgå mangel på arbejdskraft i
nøglesektorer og til gavn for
arbejdstagerne, samtidig med at deres

1.
glæder sig over Kommissionens
fortsatte vejledning som led i den løbende
koordinering af en fælles EU-reaktion på
covid-19-udbruddet, navnlig med hensyn
til gennemførelsen af princippet om
ligebehandling og ikke-forskelsbehandling
og udøvelsen af den frie og fair
bevægelighed for arbejdstagere;
understreger, at grænsekontrol,
sundhedsscreening og restriktioner for
bevægeligheden skal stå i et rimeligt
forhold til målet og være en undtagelse, og
at al bevægelsesfrihed bør genetableres, så
snart det anses for at være sikker med
hensyn til nationale situationer vedrørende
covid-19; understreger, at arbejdstagernes
sundhed og sikkerhed og ligebehandling
af dem skal være det altovervejende
hensyn i bestræbelserne på at genskabe et
velfungerende indre marked; minder om,
at princippet om ligebehandling ikke er
begrænset til grænsearbejdere og
sæsonarbejdere i væsentlige sektorer og
erhverv, men omfatter alle sådanne
arbejdstagere, der har behov for at krydse
de indre grænser, da de pågældende
sektorer også er åbne for lokale
arbejdstagere i værtsmedlemsstaten;
opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke
har gjort det, til hurtigst muligt at ophæve
alle rejserestriktioner og diskriminerende
inddæmnings- og
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sundhed og sikkerhed skal sikres;

karantæneforanstaltninger for
grænsearbejdere og sæsonarbejdere for at
undgå mangel på arbejdskraft i
nøglesektorer og til gavn for
arbejdstagerne, samtidig med at deres
sundhed og sikkerhed skal sikres;
Or. en
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Punkt 5
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

5.
opfordrer Kommissionen og
medlemsstaterne til hurtigst muligt at sikre
en korrekt gennemførelse og håndhævelse
af gældende EU-lovgivning for så vidt
angår grænsearbejderes og sæsonarbejderes
rettigheder, navnlig hvad angår retten til
lige løn for lige arbejde på samme sted,
herunder gennem nationale og
grænseoverskridende samordnede og fælles
arbejdstilsyn; insisterer på, at der skal tages
klare skridt til at sikre, at arbejdstagerne
har en klar forståelse af, fuldstændige
oplysninger om og uhindret adgang til
deres kontrakter, rettigheder og
forpligtelser inden afrejse, og at disse
kontrakter stilles til rådighed for
arbejdsbeskyttelsesenheder inden for deres
arbejdsområde; opfordrer medlemsstaterne
til at forbedre arbejdstilsynenes kapacitet
og prioritere de sektorer, hvor
arbejdstagerne er i fare;

5.
opfordrer Kommissionen og
medlemsstaterne til hurtigst muligt at sikre
en korrekt gennemførelse og håndhævelse
af gældende EU-lovgivning for så vidt
angår grænsearbejderes og sæsonarbejderes
rettigheder, navnlig hvad angår retten til
lige løn for lige arbejde på samme sted,
herunder gennem nationale og
grænseoverskridende samordnede og fælles
arbejdstilsyn; understreger i den
forbindelse, at sparepolitiske
nedskæringer af de nationale
arbejdstilsyn og den kroniske
underfinansiering af
arbejdstilsynsinstitutionerne har været til
skade for den korrekte implementering af
arbejdstagerrettigheder; insisterer på, at
der skal tages klare skridt til at sikre, at
arbejdstagerne har en klar forståelse af,
fuldstændige oplysninger om og uhindret
adgang til deres kontrakter, rettigheder og
forpligtelser inden afrejse, og at disse
kontrakter stilles til rådighed for
arbejdsbeskyttelsesenheder inden for deres
arbejdsområde; opfordrer medlemsstaterne
til at forbedre arbejdstilsynenes kapacitet
og prioritere de sektorer, hvor
arbejdstagerne er i fare;
Or. en
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