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15.6.2020 B9-0172/5

Pakeitimas 5
Petra De Sutter, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0172/2020
PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės 
laikotarpiu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi daugelis tarpvalstybinių ir 
sezoninių darbuotojų dėl jų darbo sąlygų ir 
darbuotojų sveikatos bei saugos COVID-
19 krizės sąlygomis yra ypač pažeidžiami; 
kadangi krizės metu pasirodė nerimą 
keliančių pranešimų dėl tarpvalstybinių ir 
sezoninių darbuotojų teisių pažeidimų, 
susijusių su darbo ir gyvenimo sąlygomis, 
t. y. su darbo laiku, minimaliu darbo 
užmokesčiu, nesąžiningu atleidimu iš 
darbo, darbo vietos sveikatos ir saugos 
standartais, pvz., dėl rašytinių instrukcijų ir 
pranešimų darbo vietoje trūkumo, saugaus 
transporto ir deramo apgyvendinimo, 
atitinkančių sanitarinius reikalavimus, ir 
informacijos, kur galima laikytis socialinių 
kontaktų ribojimo priemonių, trūkumo, 
didelio spaudimo ir nepritaikytos darbo 
tvarkos, komandiravimo tvarkos ir 
subrangos praktikos, karantino apribojimų 
ir reikalavimų suteikti su repatriacija 
susijusią pagalbą nesilaikymo bei 
nepakankamo asmens apsaugos priemonių 
(AAP) teikimo; kadangi šie pranešimai ir 
krizė iš esmės atskleidė ir pablogino 
pavojingą daugelio tarpvalstybinių ir 
sezoninių darbuotojų padėtį ir esamų jų 
apsaugos teisės aktų įgyvendinimo ir 
vykdymo spragas; kadangi daugelis 
tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų 
praktiškai yra priklausomi nuo darbdavio 
arba laikinojo įdarbinimo agentūros ne tik 
pajamų, bet ir būsto požiūriu; kadangi 

H. kadangi daugelis tarpvalstybinių ir 
sezoninių darbuotojų dėl jų darbo sąlygų ir 
darbuotojų sveikatos bei saugos COVID-
19 krizės sąlygomis yra ypač pažeidžiami; 
kadangi krizės metu pasirodė nerimą 
keliančių pranešimų dėl tarpvalstybinių ir 
sezoninių darbuotojų teisių pažeidimų, 
susijusių su darbo ir gyvenimo sąlygomis, 
t. y. su darbo laiku, minimaliu darbo 
užmokesčiu, nesąžiningu atleidimu iš 
darbo, darbo vietos sveikatos ir saugos 
standartais, pvz., dėl rašytinių instrukcijų ir 
pranešimų darbo vietoje trūkumo, saugaus 
transporto ir deramo apgyvendinimo, 
atitinkančių sanitarinius reikalavimus, ir 
informacijos, kur galima laikytis socialinių 
kontaktų ribojimo priemonių, trūkumo, 
didelio spaudimo ir nepritaikytos darbo 
tvarkos, komandiravimo tvarkos ir 
subrangos praktikos, karantino apribojimų 
ir reikalavimų suteikti su repatriacija 
susijusią pagalbą nesilaikymo bei 
nepakankamo asmens apsaugos priemonių 
(AAP) teikimo; kadangi šie pranešimai ir 
krizė iš esmės atskleidė ir pablogino 
daugelio tarpvalstybinių ir sezoninių 
darbuotojų socialinį dempingą ir nesaugią 
padėtį bei esamų jų apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimo ir vykdymo spragas; kadangi 
daugelis tarpvalstybinių ir sezoninių 
darbuotojų praktiškai yra priklausomi nuo 
darbdavio arba laikinojo įdarbinimo 
agentūros ne tik pajamų, bet ir būsto 
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daugelis atleistų tarpvalstybinių ir 
sezoninių darbuotojų tapo benamiais; 
kadangi dėl jų pažeidžiamumo šiems 
darbuotojams taip pat gali būti sunku 
pranešti apie jų teisių pažeidimus arba 
nedirbti, jei jie jaučiasi blogai, nes jiems 
trūksta informacijos arba jie bijo prarasti 
pajamas, būstą ar gyvenamąją vietą;

požiūriu; kadangi daugelis atleistų 
tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų 
tapo benamiais; kadangi dėl jų 
pažeidžiamumo šiems darbuotojams taip 
pat gali būti sunku pranešti apie jų teisių 
pažeidimus arba nedirbti, jei jie jaučiasi 
blogai, nes jiems trūksta informacijos arba 
jie bijo prarasti pajamas, būstą ar 
gyvenamąją vietą;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/6

Pakeitimas 6
Petra De Sutter, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0172/2020
PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės 
laikotarpiu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. palankiai vertina nuolat Komisijos 
teikiamas gaires, kurios yra vykdomo 
bendro ES atsako į COVID-19 protrūkį 
koordinavimo dalis, ypač dėl vienodo 
požiūrio principo įgyvendinimo ir 
nediskriminavimo, taip pat dėl laisvo ir 
sąžiningo darbuotojų judėjimo; pabrėžia, 
kad sienų kontrolė, atrankinis sveikatos 
tikrinimas ir izoliavimo priemonės turi 
išlikti proporcingi ir taikomi išimtinėmis 
aplinkybėmis ir kad visa judėjimo laisvė 
turėtų būti atkurta, kai tik bus manoma, kad 
tai saugu, atsižvelgiant į su COVID-19 
susijusią padėtį šalyse; primena, kad 
vienodo požiūrio principas nėra taikomas 
tik esminiuose sektoriuose dirbantiems ir 
esmines darbo vietas užimantiems 
tarpvalstybiniams ir sezoniniams 
darbuotojams, bet yra taikomas visiems 
darbuotojams, kurie kerta vidaus sienas, 
atsižvelgiant į tai, kad šie sektoriai yra 
atviri ir priimančiosios darbo valstybėje 
narės vietos darbuotojams; ragina valstybes 
nares, kurios dar to nepadarė, kuo greičiau 
panaikinti visus kelionių apribojimus, 
diskriminuojančio pobūdžio judėjimo 
suvaržymus ir karantino priemones 
tarpvalstybiniams ir sezoniniams 
darbuotojams, kad būtų išvengta darbo 
jėgos trūkumo pagrindiniuose sektoriuose 
ir siekiant naudos darbuotojams, kartu 
užtikrinant jų sveikatą ir saugumą;

1. palankiai vertina nuolat Komisijos 
teikiamas gaires, kurios yra vykdomo 
bendro ES atsako į COVID-19 protrūkį 
koordinavimo dalis, ypač dėl vienodo 
požiūrio principo įgyvendinimo ir 
nediskriminavimo, taip pat dėl laisvo ir 
sąžiningo darbuotojų judėjimo; pabrėžia, 
kad sienų kontrolė, atrankinis sveikatos 
tikrinimas ir izoliavimo priemonės turi 
išlikti proporcingi ir taikomi išimtinėmis 
aplinkybėmis ir kad visa judėjimo laisvė 
turėtų būti atkurta, kai tik bus manoma, kad 
tai saugu, atsižvelgiant į su COVID-19 
susijusią padėtį šalyse; pabrėžia, kad 
atkuriant vidaus rinkos veikimą 
svarbiausia turi būti sveikata ir sauga bei 
vienodas požiūris į darbuotojus; primena, 
kad vienodo požiūrio principas nėra 
taikomas tik esminiuose sektoriuose 
dirbantiems ir esmines darbo vietas 
užimantiems tarpvalstybiniams ir 
sezoniniams darbuotojams, bet yra 
taikomas visiems darbuotojams, kurie kerta 
vidaus sienas, atsižvelgiant į tai, kad šie 
sektoriai yra atviri ir priimančiosios darbo 
valstybės narės vietos darbuotojams; ragina 
valstybes nares, kurios dar to nepadarė, 
kuo greičiau panaikinti visus kelionių 
apribojimus, diskriminuojančio pobūdžio 
judėjimo suvaržymus ir karantino 
priemones tarpvalstybiniams ir 
sezoniniams darbuotojams, kad būtų 
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išvengta darbo jėgos trūkumo 
pagrindiniuose sektoriuose ir siekiant 
naudos darbuotojams, kartu užtikrinant jų 
sveikatą ir saugumą;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/7

Pakeitimas 7
Petra De Sutter, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0172/2020
PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės 
laikotarpiu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
nedelsiant užtikrinti, kad taikomi ES teisės 
aktai dėl tarpvalstybinių ir sezoninių 
darbuotojų teisių, ypač dėl teisės į vienodą 
užmokestį už tą patį darbą toje pačioje 
vietoje, būtų tinkamai įgyvendinami ir 
užtikrinamas jų vykdymas, be kita ko, 
vykdant nacionalinius ir tarpvalstybinius 
suderintus ir bendrus darbo patikrinimus; 
primygtinai ragina imtis aiškių veiksmų, 
siekiant užtikrinti, kad darbuotojai aiškiai 
suprastų savo sutartis, teises ir pareigas, 
apie juos turėtų visą informaciją ir turėtų 
prie jų netrikdomą prieigą prieš išvykdami, 
taip pat kad tos sutartys būtų prieinamos 
darbuotojų apsaugos įstaigoms įdarbinimo 
vietoje; ragina valstybes nares padidinti 
darbo inspektorių pajėgumus ir teikti 
pirmenybę sektoriams, kurių darbuotojai 
susiduria su rizika;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
nedelsiant užtikrinti, kad taikomi ES teisės 
aktai dėl tarpvalstybinių ir sezoninių 
darbuotojų teisių, ypač dėl teisės į vienodą 
užmokestį už tą patį darbą toje pačioje 
vietoje, būtų tinkamai įgyvendinami ir 
užtikrinamas jų vykdymas, be kita ko, 
vykdant nacionalinius ir tarpvalstybinius 
suderintus ir bendrus darbo patikrinimus; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
nacionalinėse darbo inspekcijose 
vykdomas griežtas taupymas ir nuolatinis 
nepakankamas darbo inspekcijų 
finansavimas trukdė tinkamai įgyvendinti 
darbo teises; primygtinai ragina imtis 
aiškių veiksmų, siekiant užtikrinti, kad 
darbuotojai aiškiai suprastų savo sutartis, 
teises ir pareigas, apie juos turėtų visą 
informaciją ir turėtų prie jų netrikdomą 
prieigą prieš išvykdami, taip pat kad tos 
sutartys būtų prieinamos darbuotojų 
apsaugos įstaigoms įdarbinimo vietoje; 
ragina valstybes nares padidinti darbo 
inspektorių pajėgumus ir teikti pirmenybę 
sektoriams, kurių darbuotojai susiduria su 
rizika;

Or. en


