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Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της 
κρίσης της νόσου COVID-19

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη 
κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες 
εργασίας, καθώς και όσον αφορά την υγεία 
και την ασφάλειά τους στον χώρο εργασίας 
στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, ήλθαν στην επιφάνεια 
ανησυχητικές αναφορές σχετικά με 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων ως προς τις συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης, ιδίως όσον αφορά 
τον χρόνο εργασίας, τους κατώτατους 
μισθούς, τις καταχρηστικές απολύσεις, τα 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας, όπως η έλλειψη γραπτών 
οδηγιών και αναρτημένων ανακοινώσεων 
στον χώρο εργασίας, η έλλειψη ασφαλών 
μεταφορών και αξιοπρεπών καταλυμάτων 
που πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις 
και στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν τα 
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, η 
υψηλή πίεση και οι μη προσαρμοσμένες 
μορφές εργασίας, οι ρυθμίσεις απόσπασης 
και οι πρακτικές υπεργολαβίας, η μη 
συμμόρφωση με τους περιορισμούς 
καραντίνας και τη στήριξη του 
επαναπατρισμού, καθώς και η ανεπαρκής 
παροχή μέσων ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω αναφορές και σε γενικές γραμμές η 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη 
κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες 
εργασίας, καθώς και όσον αφορά την υγεία 
και την ασφάλειά τους στον χώρο εργασίας 
στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, ήλθαν στην επιφάνεια 
ανησυχητικές αναφορές σχετικά με 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων ως προς τις συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης, ιδίως όσον αφορά 
τον χρόνο εργασίας, τους κατώτατους 
μισθούς, τις καταχρηστικές απολύσεις, τα 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας, όπως η έλλειψη γραπτών 
οδηγιών και αναρτημένων ανακοινώσεων 
στον χώρο εργασίας, η έλλειψη ασφαλών 
μεταφορών και αξιοπρεπών καταλυμάτων 
που πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις 
και στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν τα 
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, η 
υψηλή πίεση και οι μη προσαρμοσμένες 
μορφές εργασίας, οι ρυθμίσεις απόσπασης 
και οι πρακτικές υπεργολαβίας, η μη 
συμμόρφωση με τους περιορισμούς 
καραντίνας και τη στήριξη του 
επαναπατρισμού, καθώς και η ανεπαρκής 
παροχή μέσων ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω αναφορές και σε γενικές γραμμές η 
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κρίση έχουν αποκαλύψει και επιδεινώσει 
την υφιστάμενη επισφάλεια πολλών 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων, καθώς και κενά στην 
εφαρμογή και την επιβολή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την 
προστασία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί διασυνοριακοί και εποχιακοί 
εργαζόμενοι πρακτικά εξαρτώνται από τον 
εργοδότη τους ή την εταιρεία προσωρινής 
απασχόλησης όχι μόνο για το εισόδημά 
τους, αλλά επίσης και για τη διαμονή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
έχουν καταλήξει στον δρόμο μετά την 
απόλυσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων που 
τους καθιστούν ευάλωτους, οι εν λόγω 
εργαζόμενοι ενδέχεται επίσης να 
δυσκολευτούν να καταγγείλουν τις 
καταχρήσεις ή να δυσκολεύονται να 
απουσιάζουν από την εργασία εάν νιώθουν 
άρρωστοι, λόγω της έλλειψης ενημέρωσης 
ή του φόβου να χάσουν το εισόδημά τους, 
τη διαμονή τους ή το καθεστώς 
διαμένοντος·

κρίση έχουν αποκαλύψει και επιδεινώσει 
το κοινωνικό ντάμπινγκ και την 
υφιστάμενη επισφάλεια πολλών 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων, καθώς και κενά στην 
εφαρμογή και την επιβολή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την 
προστασία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί διασυνοριακοί και εποχιακοί 
εργαζόμενοι πρακτικά εξαρτώνται από τον 
εργοδότη τους ή την εταιρεία προσωρινής 
απασχόλησης όχι μόνο για το εισόδημά 
τους, αλλά επίσης και για τη διαμονή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
έχουν καταλήξει στον δρόμο μετά την 
απόλυσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων που 
τους καθιστούν ευάλωτους, οι εν λόγω 
εργαζόμενοι ενδέχεται επίσης να 
δυσκολευτούν να καταγγείλουν τις 
καταχρήσεις ή να δυσκολεύονται να 
απουσιάζουν από την εργασία εάν νιώθουν 
άρρωστοι, λόγω της έλλειψης ενημέρωσης 
ή του φόβου να χάσουν το εισόδημά τους, 
τη διαμονή τους ή το καθεστώς 
διαμένοντος·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη συνεχή καθοδήγηση 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
συντονισμού της κοινής αντίδρασης της 
ΕΕ στην επιδημική έξαρση της νόσου 
COVID-19, ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
και της απαγόρευσης των διακρίσεων, και 
την άσκηση της ελεύθερης και δίκαιης 
μετακίνησης των εργαζομένων· τονίζει ότι 
οι συνοριακοί έλεγχοι, οι έλεγχοι για την 
υγεία και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις 
πρέπει να παραμείνουν αναλογικοί και να 
αποτελούν εξαίρεση και ότι θα πρέπει 
συνολικά να αποκατασταθεί η ελευθερία 
της κυκλοφορίας, μόλις αυτό θεωρηθεί 
ασφαλές στο πλαίσιο της κατάστασης που 
επικρατεί σε κάθε χώρα σε σχέση με τη 
νόσο COVID-19· υπενθυμίζει ότι η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης δεν περιορίζεται 
στους διασυνοριακούς και εποχιακούς 
εργαζόμενους που απασχολούνται μόνο σε 
βασικούς τομείς και επαγγέλματα, αλλά 
επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους 
που χρειάζεται να διέρχονται εσωτερικά 
σύνορα, δεδομένου ότι οι εν λόγω τομείς 
είναι επίσης ανοικτοί στους τοπικούς 
εργαζόμενους στο κράτος μέλος υποδοχής· 
καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν 
ακόμη πράξει, να άρουν το συντομότερο 
δυνατόν όλους τους ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς και τα μέτρα περιορισμού 
της κυκλοφορίας και καραντίνας που 

1. χαιρετίζει τη συνεχή καθοδήγηση 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
συντονισμού της κοινής αντίδρασης της 
ΕΕ στην επιδημική έξαρση της νόσου 
COVID-19, ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
και της απαγόρευσης των διακρίσεων, και 
την άσκηση της ελεύθερης και δίκαιης 
μετακίνησης των εργαζομένων· τονίζει ότι 
οι συνοριακοί έλεγχοι, οι έλεγχοι για την 
υγεία και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις 
πρέπει να παραμείνουν αναλογικοί και να 
αποτελούν εξαίρεση και ότι θα πρέπει 
συνολικά να αποκατασταθεί η ελευθερία 
της κυκλοφορίας, μόλις αυτό θεωρηθεί 
ασφαλές στο πλαίσιο της κατάστασης που 
επικρατεί σε κάθε χώρα σε σχέση με τη 
νόσο COVID-19· υπογραμμίζει ότι η 
υγεία, η ασφάλεια και η ίση μεταχείριση 
των εργαζομένων πρέπει να είναι το 
πρωταρχικό μέλημα κατά την 
αποκατάσταση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς· υπενθυμίζει ότι η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν 
περιορίζεται στους διασυνοριακούς και 
εποχιακούς εργαζόμενους που 
απασχολούνται μόνο σε βασικούς τομείς 
και επαγγέλματα, αλλά επεκτείνεται σε 
όλους τους εργαζόμενους που χρειάζεται 
να διέρχονται εσωτερικά σύνορα, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω τομείς είναι 
επίσης ανοικτοί στους τοπικούς 
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εισάγουν διακρίσεις για τους 
διασυνοριακούς και εποχιακούς 
εργαζόμενους, ώστε να αποφεύγονται οι 
ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε 
βασικούς τομείς και προς όφελος των 
εργαζομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την υγεία και την ασφάλειά τους·

εργαζόμενους στο κράτος μέλος υποδοχής· 
καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν 
ακόμη πράξει, να άρουν το συντομότερο 
δυνατόν όλους τους ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς και τα μέτρα περιορισμού 
της κυκλοφορίας και καραντίνας που 
εισάγουν διακρίσεις για τους 
διασυνοριακούς και εποχιακούς 
εργαζόμενους, ώστε να αποφεύγονται οι 
ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε 
βασικούς τομείς και προς όφελος των 
εργαζομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την υγεία και την ασφάλειά τους·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν επειγόντως την 
ορθή εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας 
νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τα 
δικαιώματα των διασυνοριακών και 
εποχιακών εργαζομένων, ιδίως όσον 
αφορά το δικαίωμα σε ίση αμοιβή για ίση 
εργασία στον ίδιο τόπο, μεταξύ άλλων 
μέσω συνδυασμένων και κοινών 
επιθεωρήσεων εργασίας σε εθνικό και 
διασυνοριακό επίπεδο· επιμένει ότι πρέπει 
να ληφθούν σαφή μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
σαφή κατανόηση, πλήρη ενημέρωση και 
ανεμπόδιστη πρόσβαση στις συμβάσεις 
τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους πριν από την αναχώρηση και ότι οι εν 
λόγω συμβάσεις τίθενται στη διάθεση των 
φορέων προστασίας της εργασίας στον 
τομέα απασχόλησής τους· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις ικανότητες των 
υπηρεσιών επιθεώρησης της εργασίας και 
να θέσουν σε προτεραιότητα τομείς στους 
οποίους οι εργαζόμενοι διατρέχουν 
κίνδυνο·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν επειγόντως την 
ορθή εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας 
νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τα 
δικαιώματα των διασυνοριακών και 
εποχιακών εργαζομένων, ιδίως όσον 
αφορά το δικαίωμα σε ίση αμοιβή για ίση 
εργασία στον ίδιο τόπο, μεταξύ άλλων 
μέσω συνδυασμένων και κοινών 
επιθεωρήσεων εργασίας σε εθνικό και 
διασυνοριακό επίπεδο· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, ότι οι περικοπές για λόγους 
λιτότητας στις εθνικές επιθεωρήσεις 
εργασίας και η χρόνια 
υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών 
επιθεώρησης εργασίας έχουν ζημιώσει 
την ορθή εφαρμογή των εργασιακών 
δικαιωμάτων· επιμένει ότι πρέπει να 
ληφθούν σαφή μέτρα για να εξασφαλιστεί 
ότι οι εργαζόμενοι έχουν σαφή κατανόηση, 
πλήρη ενημέρωση και ανεμπόδιστη 
πρόσβαση στις συμβάσεις τους, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους πριν 
από την αναχώρηση και ότι οι εν λόγω 
συμβάσεις τίθενται στη διάθεση των 
φορέων προστασίας της εργασίας στον 
τομέα απασχόλησής τους· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις ικανότητες των 
υπηρεσιών επιθεώρησης της εργασίας και 
να θέσουν σε προτεραιότητα τομείς στους 
οποίους οι εργαζόμενοι διατρέχουν 
κίνδυνο·
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