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

SL Združena v raznolikosti SL

15.6.2020 B9-0172/5

Predlog spremembe 5
Petra De Sutter, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so številni čezmejni in sezonski 
delavci v krizi zaradi covida-19 v zelo 
ranljivem položaju, kar zadeva delovne 
pogoje ter zdravje in varnost pri delu; ker 
so se v času krize pojavila zaskrbljujoča 
poročila o kršitvah pravic čezmejnih in 
sezonskih delavcev v zvezi z njihovimi 
delovnimi in življenjskimi pogoji, in sicer 
delovnim časom, minimalnimi plačami, 
nezakonitimi odpovedmi, standardi zdravja 
in varnosti pri delu, kot so odsotnost pisnih 
navodil in obvestil na delovnem mestu, 
nezagotavljanjem varnega prevoza in 
dostojne namestitve, ki bi ustrezala 
sanitarnim zahtevam in omogočala 
izvajanje ukrepov za omejevanje socialnih 
stikov, velikim pritiskom in 
neprilagojenimi delovnimi vzorci, 
ureditvijo napotitve in praksami 
podizvajanja, neupoštevanjem karantenskih 
omejitev in nezagotavljanjem podpore pri 
repatriaciji ter neustreznim zagotavljanjem 
osebne zaščitne opreme; ker so ta poročila 
in kriza na splošno razkrili in še poslabšali 
obstoječo negotovost številnih čezmejnih 
in sezonskih delavcev ter vrzeli pri 
izvajanju in izvrševanju obstoječe 
zakonodaje za njihovo zaščito; ker so 
mnogi čezmejni in sezonski delavci za svoj 
dohodek in tudi nastanitev v praksi odvisni 
od svojih delodajalcev ali agencij za 
začasno delo; ker so številni čezmejni in 
sezonski delavci po odpovedi delovnega 
razmerja končali na cesti; ker ti delavci 

H. ker so številni čezmejni in sezonski 
delavci v krizi zaradi covida-19 v zelo 
ranljivem položaju, kar zadeva delovne 
pogoje ter zdravje in varnost pri delu; ker 
so se v času krize pojavila zaskrbljujoča 
poročila o kršitvah pravic čezmejnih in 
sezonskih delavcev v zvezi z njihovimi 
delovnimi in življenjskimi pogoji, in sicer 
delovnim časom, minimalnimi plačami, 
nezakonitimi odpovedmi, standardi zdravja 
in varnosti pri delu, kot so odsotnost pisnih 
navodil in obvestil na delovnem mestu, 
nezagotavljanjem varnega prevoza in 
dostojne namestitve, ki bi ustrezala 
sanitarnim zahtevam in omogočala 
izvajanje ukrepov za omejevanje socialnih 
stikov, velikim pritiskom in 
neprilagojenimi delovnimi vzorci, 
ureditvijo napotitve in praksami 
podizvajanja, neupoštevanjem karantenskih 
omejitev in nezagotavljanjem podpore pri 
repatriaciji ter neustreznim zagotavljanjem 
osebne zaščitne opreme; ker so ta poročila 
in kriza na splošno razkrili in še poslabšali 
socialni damping in obstoječo negotovost 
številnih čezmejnih in sezonskih delavcev 
ter vrzeli pri izvajanju in izvrševanju 
obstoječe zakonodaje za njihovo zaščito; 
ker so mnogi čezmejni in sezonski delavci 
za svoj dohodek in tudi nastanitev v praksi 
odvisni od svojih delodajalcev ali agencij 
za začasno delo; ker so številni čezmejni in 
sezonski delavci po odpovedi delovnega 
razmerja končali na cesti; ker ti delavci 
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zaradi svojih ranljivih okoliščin in zaradi 
pomanjkanja informacij ali iz strahu pred 
izgubo dohodka, nastanitve ali statusa 
rezidenta včasih težko prijavijo zlorabe ali 
uveljavljajo bolniško odsotnost v primeru 
bolezni;

zaradi svojih ranljivih okoliščin in zaradi 
pomanjkanja informacij ali iz strahu pred 
izgubo dohodka, nastanitve ali statusa 
rezidenta včasih težko prijavijo zlorabe ali 
uveljavljajo bolniško odsotnost v primeru 
bolezni;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/6

Predlog spremembe 6
Petra De Sutter, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja stalne smernice 
Komisije v okviru aktualnega usklajevanja 
skupnega odziva EU na izbruh covida-19, 
zlasti glede izvajanja načela enakega 
obravnavanja in nediskriminacije ter 
izvajanja prostega in pravičnega gibanja 
delavcev; poudarja, da morajo nadzor 
meje, zdravstveni pregledi in omejitve 
gibanja ostati sorazmerni in veljati le 
izjemoma ter da je treba vse pravice do 
svobodnega gibanja spet obnoviti, takoj ko 
bo ocenjeno, da je to varno glede na 
nacionalne razmere glede covida-19; 
opozarja, da načelo enakega obravnavanja 
ni omejeno na čezmejne in sezonske 
delavce samo v bistvenih sektorjih in 
poklicih, ampak velja tudi za vse delavce, 
ki morajo prečkati notranje meje, glede na 
to, da so ti sektorji odprti tudi za lokalne 
delavce v gostiteljski državi članici dela; 
poziva države članice, ki tega še niso 
storile, naj čim prej odpravijo vse omejitve 
potovanj ter diskriminatorne ukrepe 
omejitve gibanja in karantene za čezmejne 
in sezonske delavce, da bi preprečile 
pomanjkanje delovne sile v ključnih 
sektorjih in pomagale delavcem, pri čemer 
je treba poskrbeti za njihovo zdravje in 
varnost;

1. pozdravlja stalne smernice 
Komisije v okviru aktualnega usklajevanja 
skupnega odziva EU na izbruh covida-19, 
zlasti glede izvajanja načela enakega 
obravnavanja in nediskriminacije ter 
izvajanja prostega in pravičnega gibanja 
delavcev; poudarja, da morajo nadzor 
meje, zdravstveni pregledi in omejitve 
gibanja ostati sorazmerni in veljati le 
izjemoma ter da je treba vse pravice do 
svobodnega gibanja spet obnoviti, takoj ko 
bo ocenjeno, da je to varno glede na 
nacionalne razmere glede covida-19; 
poudarja, da morajo biti zdravje in 
varnost pri delu ter enaka obravnava 
delavcev glavna skrb pri ponovni 
vzpostavitvi delovanja notranjega trga; 
opozarja, da načelo enakega obravnavanja 
ni omejeno na čezmejne in sezonske 
delavce samo v bistvenih sektorjih in 
poklicih, ampak velja tudi za vse delavce, 
ki morajo prečkati notranje meje, glede na 
to, da so ti sektorji odprti tudi za lokalne 
delavce v gostiteljski državi članici dela; 
poziva države članice, ki tega še niso 
storile, naj čim prej odpravijo vse omejitve 
potovanj ter diskriminatorne ukrepe 
omejitve gibanja in karantene za čezmejne 
in sezonske delavce, da bi preprečile 
pomanjkanje delovne sile v ključnih 
sektorjih in pomagale delavcem, pri čemer 
je treba poskrbeti za njihovo zdravje in 
varnost;
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15.6.2020 B9-0172/7

Predlog spremembe 7
Petra De Sutter, Mounir Satouri
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, 
naj čim hitreje poskrbijo za pravilno 
izvajanje in izvrševanje veljavne 
zakonodaje EU glede pravic čezmejnih in 
sezonskih delavcev, zlasti v zvezi s pravico 
do enakega plačila za enako delo v istem 
kraju, tudi s pomočjo nacionalnih in 
čezmejnih usklajenih in skupnih delovnih 
inšpekcij; vztraja, da je treba sprejeti jasne 
ukrepe za zagotovitev, da bodo delavci 
pred odhodom jasno razumeli svoje 
pogodbe, pravice in obveznosti ter da bodo 
imeli o njih popolne informacije in 
neoviran dostop do njih ter da bodo te 
pogodbe na voljo organom za 
delovnopravno varstvo, pristojnim za 
njihovo območje zaposlitve; poziva države 
članice, naj povečajo zmogljivosti 
inšpektoratov za delo in prednostno 
obravnavajo sektorje, v katerih so delavci 
ogroženi;

5. poziva Komisijo in države članice, 
naj čim hitreje poskrbijo za pravilno 
izvajanje in izvrševanje veljavne 
zakonodaje EU glede pravic čezmejnih in 
sezonskih delavcev, zlasti v zvezi s pravico 
do enakega plačila za enako delo v istem 
kraju, tudi s pomočjo nacionalnih in 
čezmejnih usklajenih in skupnih delovnih 
inšpekcij; pri tem poudarja, da so 
varčevalni rezi v nacionalnih delovnih 
inšpektoratih in kronično pomanjkanje 
sredstev za financiranje ustanov za 
delovne inšpekcije škodovali pravilnemu 
izvajanju pravic delavcev; vztraja, da je 
treba sprejeti jasne ukrepe za zagotovitev, 
da bodo delavci pred odhodom jasno 
razumeli svoje pogodbe, pravice in 
obveznosti ter da bodo imeli o njih popolne 
informacije in neoviran dostop do njih ter 
da bodo te pogodbe na voljo organom za 
delovnopravno varstvo, pristojnim za 
njihovo območje zaposlitve; poziva države 
članice, naj povečajo zmogljivosti 
inšpektoratov za delo in prednostno 
obravnavajo sektorje, v katerih so delavci 
ogroženi;
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