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15.6.2020 B9-0172/5

Tarkistus 5
Petra De Sutter, Mounir Satouri
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että monet raja- ja 
kausityöntekijät ovat covid-19-kriisin 
yhteydessä erityisen haavoittuvassa 
asemassa työolojensa ja työterveytensä ja 
-turvallisuutensa suhteen; ottaa huomioon, 
että kriisin aikana on kantautunut 
huolestuttavia tietoja raja- ja 
kausityöntekijöiden työ- ja elinoloihin 
liittyvien oikeuksien rikkomisesta, 
erityisesti asioissa, jotka koskevat 
työaikoja, vähimmäispalkkoja, 
perusteettomia irtisanomisia, työterveys- ja 
työturvallisuusnormeja, kuten puutteellisia 
kirjallisia ohjeita ja ilmoituksia 
työpaikoilla, turvallisten kuljetusten ja 
sellaisen terveysvaatimukset täyttävän 
kohtuullisen majoituksen puutetta, jossa 
lähikontaktien välttäminen on mahdollista, 
suurta painetta ja mukauttamattomia 
työskentelymalleja, työntekijöiden 
lähettämistä koskevia järjestelyjä ja 
alihankintakäytäntöjä, 
karanteenirajoitusten noudattamatta 
jättämistä, kotiuttamistukea sekä 
henkilönsuojainten riittämätöntä tarjontaa; 
ottaa huomioon, että tällaiset tiedot ja tämä 
kriisi ylipäätään ovat tuoneet esille monien 
raja- ja kausityöntekijöiden nykyisen 
epävarman tilanteen sekä puutteet heidän 
suojeluaan koskevan voimassa olevan 
lainsäädännön täytäntöönpanossa ja 
noudattamisen valvonnassa ja että tilanne 
on pahentunut kriisin myötä; ottaa 
huomioon, että monet raja- ja 

H. ottaa huomioon, että monet raja- ja 
kausityöntekijät ovat covid-19-kriisin 
yhteydessä erityisen haavoittuvassa 
asemassa työolojensa ja työterveytensä ja 
-turvallisuutensa suhteen; ottaa huomioon, 
että kriisin aikana on kantautunut 
huolestuttavia tietoja raja- ja 
kausityöntekijöiden työ- ja elinoloihin 
liittyvien oikeuksien rikkomisesta, 
erityisesti asioissa, jotka koskevat 
työaikoja, vähimmäispalkkoja, 
perusteettomia irtisanomisia, työterveys- ja 
työturvallisuusnormeja, kuten puutteellisia 
kirjallisia ohjeita ja ilmoituksia 
työpaikoilla, turvallisten kuljetusten ja 
sellaisen terveysvaatimukset täyttävän 
kohtuullisen majoituksen puutetta, jossa 
lähikontaktien välttäminen on mahdollista, 
suurta painetta ja mukauttamattomia 
työskentelymalleja, työntekijöiden 
lähettämistä koskevia järjestelyjä ja 
alihankintakäytäntöjä, 
karanteenirajoitusten noudattamatta 
jättämistä, kotiuttamistukea sekä 
henkilönsuojainten riittämätöntä tarjontaa; 
ottaa huomioon, että tällaiset tiedot ja tämä 
kriisi ylipäätään ovat tuoneet esille 
sosiaalisen polkumyynnin ja monien raja- 
ja kausityöntekijöiden nykyisen epävarman 
tilanteen sekä puutteet heidän suojeluaan 
koskevan voimassa olevan lainsäädännön 
täytäntöönpanossa ja noudattamisen 
valvonnassa ja että tilanne on pahentunut 
kriisin myötä; ottaa huomioon, että monet 
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kausityöntekijät ovat käytännössä 
riippuvaisia työnantajastaan tai työvoiman 
vuokrausyrityksestä sekä tulojensa että 
myös asumisensa suhteen; ottaa huomioon, 
että lukuisat raja- ja kausityöntekijät ovat 
joutuneet kadulle tultuaan irtisanotuiksi; 
ottaa huomioon, että suojattomuutensa 
vuoksi näiden työntekijöiden voi myös olla 
vaikea ilmoittaa väärinkäytöksistä tai jäädä 
pois työstä tuntiessaan itsensä sairaiksi, 
koska heillä ei ole riittävästi tietoa tai he 
pelkäävät menettävänsä tulonsa, 
majoituksensa tai oleskelulupansa;

raja- ja kausityöntekijät ovat käytännössä 
riippuvaisia työnantajastaan tai työvoiman 
vuokrausyrityksestä sekä tulojensa että 
myös asumisensa suhteen; ottaa huomioon, 
että lukuisat raja- ja kausityöntekijät ovat 
joutuneet kadulle tultuaan irtisanotuiksi; 
ottaa huomioon, että suojattomuutensa 
vuoksi näiden työntekijöiden voi myös olla 
vaikea ilmoittaa väärinkäytöksistä tai jäädä 
pois työstä tuntiessaan itsensä sairaiksi, 
koska heillä ei ole riittävästi tietoa tai he 
pelkäävät menettävänsä tulonsa, 
majoituksensa tai oleskelulupansa;
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15.6.2020 B9-0172/6

Tarkistus 6
Petra De Sutter, Mounir Satouri
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä komission 
jatkuvaa ohjausta, joka liittyy covid-19-
pandemian johdosta toteutettavien EU:n 
yhteisten toimien jatkuvaan koordinointiin 
erityisesti yhdenvertaisen kohtelun ja 
syrjimättömyyden periaatteen 
täytäntöönpanoon sekä työntekijöiden 
vapaaseen ja oikeudenmukaiseen 
liikkuvuuteen liittyvissä asioissa; korostaa, 
että rajavalvonnan, terveystarkastusten ja 
liikkumisrajoitusten on oltava 
oikeasuhteisia ja poikkeuksellisia ja että 
liikkumisvapaus olisi palautettava 
kokonaisuudessaan heti, kun se katsotaan 
turvalliseksi kansallisten covid-19-
tilanteiden kannalta; muistuttaa, että 
yhdenvertaisen kohtelun periaate ei rajoitu 
ainoastaan keskeisillä aloilla ja keskeisissä 
ammateissa työskenteleviin raja- ja 
kausityöntekijöihin, vaan se ulottuu 
kaikkiin tällaisiin työntekijöihin, joiden on 
ylitettävä sisärajat, koska kyseiset alat ovat 
avoimia myös paikallisille työntekijöille 
vastaanottavassa työskentelyjäsenvaltiossa; 
kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
vielä niin tehneet, poistamaan 
mahdollisimman pian kaikki raja- ja 
kausityöntekijöitä koskevat 
matkustusrajoitukset ja syrjivät sulku- ja 
karanteenitoimenpiteet, jotta vältetään 
työvoimapula keskeisillä aloilla ja 
toimitaan työntekijöiden eduksi, ja katsoo, 
että tässä yhteydessä olisi varmistettava 

1. pitää myönteisenä komission 
jatkuvaa ohjausta, joka liittyy covid-19-
pandemian johdosta toteutettavien EU:n 
yhteisten toimien jatkuvaan koordinointiin 
erityisesti yhdenvertaisen kohtelun ja 
syrjimättömyyden periaatteen 
täytäntöönpanoon sekä työntekijöiden 
vapaaseen ja oikeudenmukaiseen 
liikkuvuuteen liittyvissä asioissa; korostaa, 
että rajavalvonnan, terveystarkastusten ja 
liikkumisrajoitusten on oltava 
oikeasuhteisia ja poikkeuksellisia ja että 
liikkumisvapaus olisi palautettava 
kokonaisuudessaan heti, kun se katsotaan 
turvalliseksi kansallisten covid-19-
tilanteiden kannalta; korostaa, että 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
sekä yhdenvertaisen kohtelun on oltava 
ensisijainen huolenaihe sisämarkkinoiden 
toiminnan palauttamisessa; muistuttaa, 
että yhdenvertaisen kohtelun periaate ei 
rajoitu ainoastaan keskeisillä aloilla ja 
keskeisissä ammateissa työskenteleviin 
raja- ja kausityöntekijöihin, vaan se ulottuu 
kaikkiin tällaisiin työntekijöihin, joiden on 
ylitettävä sisärajat, koska kyseiset alat ovat 
avoimia myös paikallisille työntekijöille 
vastaanottavassa työskentelyjäsenvaltiossa; 
kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
vielä niin tehneet, poistamaan 
mahdollisimman pian kaikki raja- ja 
kausityöntekijöitä koskevat 
matkustusrajoitukset ja syrjivät sulku- ja 
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työntekijöiden terveys ja turvallisuus; karanteenitoimenpiteet, jotta vältetään 
työvoimapula keskeisillä aloilla ja 
toimitaan työntekijöiden eduksi, ja katsoo, 
että tässä yhteydessä olisi varmistettava 
työntekijöiden terveys ja turvallisuus;
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15.6.2020 B9-0172/7

Tarkistus 7
Petra De Sutter, Mounir Satouri
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kiireellisesti 
sovellettavan EU:n lainsäädännön 
asianmukaisen täytäntöönpanon ja 
noudattamisen valvonnan raja- ja 
kausityöntekijöiden oikeuksien osalta, 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
oikeudesta samaan palkkaan samassa 
paikassa tehtävästä samasta työstä, myös 
kansallisten ja rajat ylittävien 
samanaikaisten ja yhteisten 
työsuojelutarkastusten avulla; vaatii, että 
on toteutettava selkeitä toimia sen 
varmistamiseksi, että työntekijöillä on 
ennen lähtöä selkeä ymmärrys ja kattavat 
tiedot sopimuksistaan, oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan ja esteetön 
mahdollisuus tutustua niihin ja että 
sopimukset annetaan työsuojeluyksiköiden 
saataville työntekijöiden 
työskentelyalueella; kehottaa jäsenvaltioita 
parantamaan työsuojeluviranomaisten 
valmiuksia ja asettamaan etusijalle alat, 
joilla työntekijät ovat vaarassa;

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kiireellisesti 
sovellettavan EU:n lainsäädännön 
asianmukaisen täytäntöönpanon ja 
noudattamisen valvonnan raja- ja 
kausityöntekijöiden oikeuksien osalta, 
erityisesti siltä osin kuin on kyse 
oikeudesta samaan palkkaan samassa 
paikassa tehtävästä samasta työstä, myös 
kansallisten ja rajat ylittävien 
samanaikaisten ja yhteisten 
työsuojelutarkastusten avulla; korostaa 
tässä yhteydessä, että kansallisiin 
työsuojeluviranomaisiin kohdistuneet 
säästöleikkaukset ja 
työsuojelutarkastuslaitosten jatkuva 
alirahoitus ovat vahingoittaneet 
työntekijöiden oikeuksien asianmukaista 
täytäntöönpanoa; vaatii, että on 
toteutettava selkeitä toimia sen 
varmistamiseksi, että työntekijöillä on 
ennen lähtöä selkeä ymmärrys ja kattavat 
tiedot sopimuksistaan, oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan ja esteetön 
mahdollisuus tutustua niihin ja että 
sopimukset annetaan työsuojeluyksiköiden 
saataville työntekijöiden 
työskentelyalueella; kehottaa jäsenvaltioita 
parantamaan työsuojeluviranomaisten 
valmiuksia ja asettamaan etusijalle alat, 
joilla työntekijät ovat vaarassa;
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