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15.6.2020 B9-0172/9

Pakeitimas 9
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
S&D 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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Pakeitimas 10
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
S&D 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 

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 
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užtikrinant jų sveikatą ir saugumą; sezoniniams darbuotojams, kad būtų 
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 B9-0172/11

Pakeitimas 11
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
S&D 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
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi tiek krizė, tiek valstybių 
narių priemonės, kuriomis siekiama 
sustabdyti ir užkirsti kelią viruso plitimui, 
ypač sienų uždarymas, laikini apribojimai 
ir vidaus sienų kontrolė, labai paveikė 
tarpvalstybinius ir sezoninius darbuotojus; 
kadangi dėl COVID-19 pandemijos buvo 
uždarytos sienos ir nutraukta arba 
sustabdyta daugelio rūšių ekonominė 
veikla, todėl padidėjo nedarbas ir kilo 
didelių tarpvalstybinių ir sezoninių 
darbuotojų, įstrigusių valstybėse narėse, 
kuriose anksčiau dirbo, be pajamų, 
apsaugos ar transporto galimybių ir kartais 
neturinčių pastogės, galimybių naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis ar maisto, 
perkėlimo problemų;

F. kadangi tiek krizė, tiek valstybių 
narių priemonės, kuriomis siekiama 
sustabdyti ir užkirsti kelią viruso plitimui, 
ypač sienų uždarymas, laikini apribojimai 
ir vidaus sienų kontrolė, labai paveikė 
tarpvalstybinius ir sezoninius darbuotojus; 
kadangi dėl COVID-19 pandemijos buvo 
uždarytos sienos ir nutraukta arba 
sustabdyta daugelio rūšių ekonominė 
veikla, todėl padidėjo nedarbas ir kilo 
didelių tarpvalstybinių ir sezoninių 
darbuotojų, įstrigusių valstybėse narėse, 
kuriose anksčiau dirbo, be pajamų, 
apsaugos ar transporto galimybių ir kartais 
neturinčių pastogės, galimybių naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis ar maisto, 
perkėlimo problemų; kadangi jaunimas ir 
moterys, kurie yra tarpvalstybiniai ir 
sezoniniai darbuotojai, gali būti ypač 
pažeidžiami;

Or. en
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Pakeitimas 12
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
S&D 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
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti priemones, siekiant užtikrinti, 
kad tarpvalstybiniams ir sezoniniams 
darbuotojams, tarpvalstybiniams 
verslininkams ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims būtų suteikta tinkama apsauga 
nuo COVID-19 ir jos padarinių, įskaitant 
lengvą prieigą prie testų, ir kad jiems 
suprantama kalba būtų suteikta 
informacijos apie riziką bei saugumo 
priemones, kurių reikia imtis; be to, ragina 
įgyvendinti priemones, kad keliaujant būtų 
užtikrinta jų sveikata bei saugumas ir 
tinkamos būsto sąlygos, užtikrinant 
saugaus atstumo laikymąsi ne tik jų 
gyvenamojoje vietoje, bet ir darbo vietoje, 
taip pat su repatriacija susiję sprendimai, 
kurie nebūtų priimami darbuotojų 
nenaudai, jeigu tokių sprendimų prireiktų; 
akcentuoja, kad būtina laikytis galiojančių 
teisės aktų dėl galimybės naudotis 
socialinėmis teisėmis, įskaitant jų 
perkėlimą į kitas šalis; pabrėžia, kad 
negalima nusigręžti nuo tarpvalstybinių ir 
sezoninių darbuotojų dėl to, kad jie, kaip 
ES piliečiai, pasinaudojo savo judėjimo 
laisve;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti priemones, siekiant užtikrinti, 
kad tarpvalstybiniams ir sezoniniams 
darbuotojams, tarpvalstybiniams 
verslininkams ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims būtų suteikta tinkama apsauga 
nuo COVID-19 ir jos padarinių, įskaitant 
lengvą prieigą prie testų, ir kad jiems 
suprantama kalba būtų suteikta 
informacijos apie riziką bei saugumo 
priemones, kurių reikia imtis; pabrėžia, 
kad jaunimas ir moterys, kurie yra 
tarpvalstybiniai ir sezoniniai darbuotojai, 
yra ypač pažeidžiami; be to, ragina 
įgyvendinti priemones, kad keliaujant būtų 
užtikrinta jų sveikata bei saugumas ir 
tinkamos būsto sąlygos, užtikrinant 
saugaus atstumo laikymąsi ne tik jų 
gyvenamojoje vietoje, bet ir darbo vietoje, 
taip pat su repatriacija susiję sprendimai, 
kurie nebūtų priimami darbuotojų 
nenaudai, jeigu tokių sprendimų prireiktų; 
akcentuoja, kad būtina laikytis galiojančių 
teisės aktų dėl galimybės naudotis 
socialinėmis teisėmis, įskaitant jų 
perkėlimą į kitas šalis; pabrėžia, kad 
negalima nusigręžti nuo tarpvalstybinių ir 
sezoninių darbuotojų dėl to, kad jie, kaip 
ES piliečiai, pasinaudojo savo judėjimo 
laisve;
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15.6.2020 B9-0172/13

Pakeitimas 13
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
S&D 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
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. ragina Komisiją skubiai išanalizuoti 
bendrą padėtį, susijusią su pasienio ir 
sezoninių darbuotojų užimtumo ir 
sveikatos bei saugos sąlygomis, įskaitant 
laikinojo įdarbinimo įmonių, įdarbinimo 
agentūrų, kitų tarpininkų ir subrangovų 
vaidmenį, siekiant nustatyti apsaugos 
trūkumus ir galimą poreikį persvarstyti 
galiojančią teisinę sistemą, pavyzdžiui, 
darbuotojų saugos ir sveikatos teisinę 
sistemą, Direktyvą 2014/36/ES dėl 
sezoninių darbuotojų ir Direktyvą 
2008/104/EB dėl darbo per laikinojo 
įdarbinimo įmones, taip pat numatyti 
pandemijos poveikio padedančias išvengti 
priemones; pabrėžia, kad įgyta patirtis yra 
veiksminga ne tik atsižvelgiant į COVID-
19 krizę, bet taip pat turėtų padėti užtikrinti 
labiau įrodymais pagrįstą politikos 
formavimą, siekiant pašalinti ES ir 
nacionalinių teisės aktų trūkumus krizių ir 
įprastos padėties atvejais;

15. ragina Komisiją skubiai išanalizuoti 
bendrą padėtį, susijusią su tarpvalstybinių 
ir sezoninių darbuotojų užimtumo ir 
sveikatos bei saugos sąlygomis, įskaitant 
laikinojo įdarbinimo įmonių, įdarbinimo 
agentūrų, kitų tarpininkų ir subrangovų 
vaidmenį, siekiant nustatyti apsaugos 
trūkumus ir galimą poreikį persvarstyti 
galiojančią teisinę sistemą, pavyzdžiui, 
darbuotojų saugos ir sveikatos teisinę 
sistemą, Direktyvą 2014/36/ES dėl 
sezoninių darbuotojų ir Direktyvą 
2008/104/EB dėl darbo per laikinojo 
įdarbinimo įmones, taip pat numatyti 
pandemijos poveikio padedančias išvengti 
priemones; ragina valstybes nares 
uždrausti sudaryti subrangos sutartis, kad 
darbdaviai prisiimtų atsakomybę už savo 
darbuotojus, kuo labiau sumažintų 
darbuotojų kaitą darbo vietoje ir apribotų 
mažų garantijų ir laikinųjų sutarčių 
naudojimą sektoriuose, kuriuos paveikė 
COVID-19 protrūkis; pabrėžia, kad įgyta 
patirtis yra veiksminga ne tik atsižvelgiant 
į COVID-19 krizę, bet taip pat turėtų 
padėti užtikrinti labiau įrodymais pagrįstą 
politikos formavimą, siekiant pašalinti ES 
ir nacionalinių teisės aktų trūkumus krizių 
ir įprastos padėties atvejais;

Or. en
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