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15.6.2020 B9-0172/5

Ändringsförslag 5
Petra De Sutter, Mounir Satouri
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med 
covid-19-krisen

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Många gränsöverskridande arbetare 
och säsongsarbetare befinner sig i en 
särskilt utsatt situation när det gäller 
arbetsvillkor och hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen i samband med covid-19-
krisen. Oroväckande rapporter om 
överträdelser av gränsöverskridande 
arbetares och säsongsarbetares rättigheter 
när det gäller arbets- och levnadsvillkor har 
kommit fram under krisen, i fråga om 
arbetstid, minimilöner, ogrundade 
uppsägningar, arbetsmiljönormer, såsom 
avsaknad av skriftliga instruktioner och 
varningar på arbetsplatsen, brist på säkra 
transporter och anständig inkvartering som 
uppfyller de sanitära kraven och där 
åtgärder för socialt avstånd kan 
upprätthållas, pressade och icke anpassade 
arbetsformer, utstationeringsarrangemang 
och underleverantörspraxis, bristande 
efterlevnad av karantänrestriktioner och 
stöd till repatriering samt ett otillräckligt 
tillhandahållande av personlig 
skyddsutrustning. Dessa rapporter och 
krisen i allmänhet har avslöjat och 
förvärrat den rådande otryggheten för 
många gränsöverskridande arbetare och 
säsongsarbetare samt luckor i 
genomförandet och efterlevnaden av 
befintlig lagstiftning för skydd av dem. 
Många gränsöverskridande arbetare och 
säsongsarbetare är i praktiken beroende av 
sin arbetsgivare eller sitt 

H. Många gränsöverskridande arbetare 
och säsongsarbetare befinner sig i en 
särskilt utsatt situation när det gäller 
arbetsvillkor och hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen i samband med covid-19-
krisen. Oroväckande rapporter om 
överträdelser av gränsöverskridande 
arbetares och säsongsarbetares rättigheter 
när det gäller arbets- och levnadsvillkor har 
kommit fram under krisen, i fråga om 
arbetstid, minimilöner, ogrundade 
uppsägningar, arbetsmiljönormer, såsom 
avsaknad av skriftliga instruktioner och 
varningar på arbetsplatsen, brist på säkra 
transporter och anständig inkvartering som 
uppfyller de sanitära kraven och där 
åtgärder för socialt avstånd kan 
upprätthållas, pressade och icke anpassade 
arbetsformer, utstationeringsarrangemang 
och underleverantörspraxis, bristande 
efterlevnad av karantänrestriktioner och 
stöd till repatriering samt ett otillräckligt 
tillhandahållande av personlig 
skyddsutrustning. Dessa rapporter och 
krisen i allmänhet har avslöjat och 
förvärrat den sociala dumpningen och den 
rådande otryggheten för många 
gränsöverskridande arbetare och 
säsongsarbetare samt luckor i 
genomförandet och efterlevnaden av 
befintlig lagstiftning för skydd av dem. 
Många gränsöverskridande arbetare och 
säsongsarbetare är i praktiken beroende av 
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bemanningsföretag, inte bara för sin 
inkomst utan även för sitt boende. 
Åtskilliga gränsöverskridande arbetare och 
säsongsarbetare har hamnat på gatan efter 
att de avskedats. Med tanke på sin utsatta 
situation kan dessa arbetstagare också 
uppleva det svårt att rapportera om 
missförhållanden eller att stanna hemma 
från arbetet om de känner sig sjuka, på 
grund av bristande information eller rädsla 
för att förlora sin inkomst, sitt boende eller 
sitt uppehållstillstånd.

sin arbetsgivare eller sitt 
bemanningsföretag, inte bara för sin 
inkomst utan även för sitt boende. 
Åtskilliga gränsöverskridande arbetare och 
säsongsarbetare har hamnat på gatan efter 
att de avskedats. Med tanke på sin utsatta 
situation kan dessa arbetstagare också 
uppleva det svårt att rapportera om 
missförhållanden eller att stanna hemma 
från arbetet om de känner sig sjuka, på 
grund av bristande information eller rädsla 
för att förlora sin inkomst, sitt boende eller 
sitt uppehållstillstånd.

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/6

Ändringsförslag 6
Petra De Sutter, Mounir Satouri
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med 
covid 19-krisen

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens fortsatta vägledning som 
ett led i den pågående samordningen av ett 
gemensamt EU-svar på covid-19-utbrottet, 
särskilt när det gäller tillämpningen av 
principen om likabehandling och icke-
diskriminering samt utövandet av fri och 
rättvis rörlighet för arbetstagare. 
Parlamentet betonar att gränskontroller, 
hälsokontroller och inskränkningar av 
rörligheten måste förbli proportionerliga 
och utgöra undantag från regeln och att all 
fri rörlighet bör återupprättas så snart det 
bedöms vara säkert med hänsyn till 
ländernas nationella covid-19-situation. 
Parlamentet erinrar om att 
likabehandlingsprincipen inte är begränsad 
endast till gränsöverskridande arbetare och 
säsongsarbetare i samhällsviktiga sektorer 
och yrken utan omfattar alla arbetstagare 
som behöver korsa en inre gräns, med 
tanke på att sektorerna i fråga är öppna för 
lokal arbetskraft i den värdmedlemsstat där 
arbetet utförs. Parlamentet uppmanar de 
medlemsstater som ännu inte gjort det att 
så snart som möjligt häva alla 
reserestriktioner och alla diskriminerande 
isolerings- och karantänsåtgärder för 
gränsöverskridande arbetare och 
säsongsarbetare för att undvika brist på 
arbetskraft i nyckelsektorer och för att 
gynna alla arbetstagare och samtidigt slå 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens fortsatta vägledning som 
ett led i den pågående samordningen av ett 
gemensamt EU-svar på covid-19-utbrottet, 
särskilt när det gäller tillämpningen av 
principen om likabehandling och icke-
diskriminering samt utövandet av fri och 
rättvis rörlighet för arbetstagare. 
Parlamentet betonar att gränskontroller, 
hälsokontroller och inskränkningar av 
rörligheten måste förbli proportionerliga 
och utgöra undantag från regeln och att all 
fri rörlighet bör återupprättas så snart det 
bedöms vara säkert med hänsyn till 
ländernas nationella covid-19-situation. 
Parlamentet understryker att 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet och 
likabehandling av dem måste vara av 
största angelägenhet för att få den inre 
marknaden att fungera igen. Parlamentet 
erinrar om att likabehandlingsprincipen 
inte är begränsad endast till 
gränsöverskridande arbetare och 
säsongsarbetare i samhällsviktiga sektorer 
och yrken utan omfattar alla arbetstagare 
som behöver korsa en inre gräns, med 
tanke på att sektorerna i fråga är öppna för 
lokal arbetskraft i den värdmedlemsstat där 
arbetet utförs. Parlamentet uppmanar de 
medlemsstater som ännu inte gjort det att 
så snart som möjligt häva alla 
reserestriktioner och alla diskriminerande 
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vakt om deras hälsa och säkerhet. isolerings- och karantänsåtgärder för 
gränsöverskridande arbetare och 
säsongsarbetare för att undvika brist på 
arbetskraft i nyckelsektorer och för att 
gynna alla arbetstagare och samtidigt slå 
vakt om deras hälsa och säkerhet.

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/7

Ändringsförslag 7
Petra De Sutter, Mounir Satouri
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med 
covid-19-krisen

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
brådskande ordning se till att tillämplig 
EU-lagstiftning om gränsöverskridande 
arbetares och säsongsarbetares rättigheter 
genomförs och efterlevs ordentligt, särskilt 
rätten till lika lön för lika arbete på samma 
arbetsplats, bland annat via nationella och 
gränsöverskridande samordnade och 
gemensamma yrkesinspektioner. 
Parlamentet insisterar på att tydliga 
åtgärder måste vidtas för att se till att 
arbetstagare tydligt förstår och får 
fullständig information om och obehindrad 
tillgång till sina avtal, rättigheter och 
skyldigheter före avresa och att avtalen 
görs tillgängliga för 
arbetarskyddsenheterna inom deras 
anställningsområde. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förstärka 
yrkesinspektionernas kapacitet och att 
prioritera sektorer med riskutsatta 
arbetstagare.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i 
brådskande ordning se till att tillämplig 
EU-lagstiftning om gränsöverskridande 
arbetares och säsongsarbetares rättigheter 
genomförs och efterlevs ordentligt, särskilt 
rätten till lika lön för lika arbete på samma 
arbetsplats, bland annat via nationella och 
gränsöverskridande samordnade och 
gemensamma yrkesinspektioner. 
Parlamentet understryker i detta 
sammanhang att nedskärningar i de 
nationella yrkesinspektionerna och den 
kroniska underfinansieringen av 
yrkesinspektionsorgan har skadat 
arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet 
insisterar på att tydliga åtgärder måste 
vidtas för att se till att arbetstagare tydligt 
förstår och får fullständig information om 
och obehindrad tillgång till sina avtal, 
rättigheter och skyldigheter före avresa och 
att avtalen görs tillgängliga för 
arbetarskyddsenheterna inom deras 
anställningsområde. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förstärka 
yrkesinspektionernas kapacitet och att 
prioritera sektorer med riskutsatta 
arbetstagare.

Or. en
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