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15.6.2020 B9-0172/9

Amendamentul 9
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de 
COVID-19

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât numeroși lucrători 
transfrontalieri și sezonieri se află într-o 
situație deosebit de vulnerabilă în ceea ce 
privește condițiile lor de muncă și 
sănătatea și siguranța la locul de muncă în 
contextul crizei CODVID-19; întrucât, în 
timpul crizei, au fost făcute semnalări 
alarmante cu privire la încălcarea 
drepturilor lucrătorilor transfrontalieri și 
sezonieri în ceea ce privește condițiile de 
muncă și de viață, legate de programul de 
lucru, salariul minim, concedierile abuzive 
și standardele de sănătate și de siguranță la 
locul de muncă, cum ar fi lipsa unor 
instrucțiuni scrise și afișe la locul de 
muncă, lipsa transportului în condiții de 
siguranță, lipsa unor condiții de cazare 
decente, care să respecte cerințele sanitare 
și măsurile de distanțare socială, presiunea 
ridicată și modelele de lucru neadaptate, 
măsurile de detașare și practicile de 
subcontractare, nerespectarea restricțiilor 
de carantină și a asistenței pentru 
repatriere, precum și furnizarea inadecvată 
de echipamente individuale de protecție 
(EIP); întrucât aceste încălcări și criza în 
general au adus la lumină și au agravat 
precaritatea situației multor lucrători 
transfrontalieri și sezonieri, precum și 
lacunele în aplicarea și asigurarea 
respectării legislației în vigoare privind 
protecția lor; întrucât mulți lucrători 
transfrontalieri și sezonieri sunt în practică 

H. întrucât numeroși lucrători 
transfrontalieri și sezonieri se află într-o 
situație deosebit de vulnerabilă în ceea ce 
privește condițiile lor de muncă și 
sănătatea și siguranța la locul de muncă în 
contextul crizei CODVID-19; întrucât, în 
timpul crizei, au fost făcute semnalări 
alarmante cu privire la încălcarea 
drepturilor lucrătorilor transfrontalieri și 
sezonieri în ceea ce privește condițiile de 
muncă și de viață, legate de programul de 
lucru, salariul minim, concedierile abuzive 
și standardele de sănătate și de siguranță la 
locul de muncă, cum ar fi lipsa unor 
instrucțiuni scrise și afișe la locul de 
muncă, lipsa transportului în condiții de 
siguranță, lipsa unor condiții de cazare 
decente, care să respecte cerințele sanitare 
și măsurile de distanțare socială, presiunea 
ridicată și modelele de lucru neadaptate, 
măsurile de detașare și practicile de 
subcontractare, nerespectarea restricțiilor 
de carantină și a asistenței pentru 
repatriere, precum și furnizarea inadecvată 
de echipamente individuale de protecție 
(EIP); întrucât aceste încălcări și criza în 
general au adus la lumină și au agravat 
dumpingul social și precaritatea situației 
multor lucrători transfrontalieri și 
sezonieri, precum și lacunele în aplicarea și 
asigurarea respectării legislației în vigoare 
privind protecția lor; întrucât mulți 
lucrători transfrontalieri și sezonieri sunt în 
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dependenți de angajatorul lor sau de 
agenția de muncă temporară, nu numai în 
privința veniturilor, ci și a locuinței; 
întrucât numeroși lucrători transfrontalieri 
și sezonieri au rămas în stradă după ce au 
fost concediați; întrucât, din cauza situației 
lor vulnerabile, acești lucrători au 
dificultăți în a raporta abuzurile sau a lipsi 
de la lucru dacă sunt bolnavi, nedispunând 
de suficiente informații sau temându-se să 
nu-și piardă veniturile, cazarea sau statutul 
de rezident;

practică dependenți de angajatorul lor sau 
de agenția de muncă temporară, nu numai 
în privința veniturilor, ci și a locuinței; 
întrucât numeroși lucrători transfrontalieri 
și sezonieri au rămas în stradă după ce au 
fost concediați; întrucât, din cauza situației 
lor vulnerabile, acești lucrători au 
dificultăți în a raporta abuzurile sau a lipsi 
de la lucru dacă sunt bolnavi, nedispunând 
de suficiente informații sau temându-se să 
nu-și piardă veniturile, cazarea sau statutul 
de rezident;

Or. en



AM\1207677RO.docx PE647.656v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.6.2020 B9-0172/10

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

Propunere de rezoluție B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de 
COVID-19

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută ghidarea continuă oferită de 
Comisie în cadrul coordonării în curs a 
reacției comune a UE la epidemia de 
COVID-19, în special în ceea ce privește 
aplicarea principiului egalității de 
tratament și al nediscriminării, precum și 
exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în 
condiții echitabile; subliniază că 
controalele la frontieră, controalele 
medicale și restricțiile de deplasare trebuie 
să rămână proporționale și excepționale și 
că ar trebui restabilită libertatea de 
circulație imediat ce este considerată sigură 
din perspectiva situației epidemice din 
fiecare țară; reamintește că principiul 
egalității de tratament nu se limitează doar 
la lucrătorii transfrontalieri și sezonieri din 
sectoare și ocupații esențiale, ci se extinde 
la toți lucrătorii care au nevoie să treacă 
frontierele interne, având în vedere că 
sectoarele în cauză sunt deschise și 
lucrătorilor locali din statul membru gazdă; 
invită statele membre care nu au făcut încă 
acest lucru să ridice cât mai curând toate 
restricțiile de călătorie și măsurile 
discriminatorii de izolare și carantină 
pentru lucrătorii transfrontalieri și 
sezonieri, pentru a evita penuria de forță de 
muncă în sectoarele esențiale și în interesul 
lucrătorilor, garantându-le sănătatea și 
siguranța;

1. salută ghidarea continuă oferită de 
Comisie în cadrul coordonării în curs a 
reacției comune a UE la epidemia de 
COVID-19, în special în ceea ce privește 
aplicarea principiului egalității de 
tratament și al nediscriminării, precum și 
exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în 
condiții echitabile; subliniază că 
controalele la frontieră, controalele 
medicale și restricțiile de deplasare trebuie 
să rămână proporționale și excepționale și 
că ar trebui restabilită libertatea de 
circulație imediat ce este considerată sigură 
din perspectiva situației epidemice din 
fiecare țară; subliniază că sănătatea, 
siguranța și egalitatea de tratament a 
lucrătorilor trebuie să fie principala 
preocupare în restabilirea funcționării 
pieței interne; reamintește că principiul 
egalității de tratament nu se limitează doar 
la lucrătorii transfrontalieri și sezonieri din 
sectoare și ocupații esențiale, ci se extinde 
la toți lucrătorii care au nevoie să treacă 
frontierele interne, având în vedere că 
sectoarele în cauză sunt deschise și 
lucrătorilor locali din statul membru gazdă; 
invită statele membre care nu au făcut încă 
acest lucru să ridice cât mai curând toate 
restricțiile de călătorie și măsurile 
discriminatorii de izolare și carantină 
pentru lucrătorii transfrontalieri și 
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sezonieri, pentru a evita penuria de forță de 
muncă în sectoarele esențiale și în interesul 
lucrătorilor, garantându-le sănătatea și 
siguranța;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/11

Amendamentul 11
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de 
COVID-19

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât lucrătorii transfrontalieri și 
sezonieri au fost afectați în mod grav atât 
de criză, cât și de măsurile luate de statele 
membre pentru a limita și a preveni 
răspândirea virusului, în special de 
închiderea frontierelor, restricțiile 
temporare și controalele la frontierele 
interne; întrucât pandemia de COVID-19 a 
dus la închiderea frontierelor și la încetarea 
sau suspendarea a numeroase activități 
economice, ceea ce, la rândul său, a dus la 
creșterea șomajului și la probleme grave de 
relocare pentru lucrătorii transfrontalieri și 
sezonieri, care au rămas blocați în statele 
membre unde lucrau, fără venituri, 
protecție sau transport și, uneori, fără 
adăpost, acces la asistență medicală sau la 
alimente;

F. întrucât lucrătorii transfrontalieri și 
sezonieri au fost afectați în mod grav atât 
de criză, cât și de măsurile luate de statele 
membre pentru a limita și a preveni 
răspândirea virusului, în special de 
închiderea frontierelor, restricțiile 
temporare și controalele la frontierele 
interne; întrucât pandemia de COVID-19 a 
dus la închiderea frontierelor și la încetarea 
sau suspendarea a numeroase activități 
economice, ceea ce, la rândul său, a dus la 
creșterea șomajului și la probleme grave de 
relocare pentru lucrătorii transfrontalieri și 
sezonieri, care au rămas blocați în statele 
membre unde lucrau, fără venituri, 
protecție sau transport și, uneori, fără 
adăpost, acces la asistență medicală sau la 
alimente; întrucât tinerii și femeile care 
sunt lucrători transfrontalieri și sezonieri 
pot fi deosebit de vulnerabili;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/12

Amendamentul 12
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de 
COVID-19

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
ia măsuri pentru ca lucrătorii 
transfrontalieri și sezonieri, precum și 
antreprenorii și lucrătorii independenți 
transfrontalieri să beneficieze de o 
protecție adecvată împotriva COVID-19 și 
a efectelor sale, inclusiv un acces facil la 
testare, și să fie informați cu privire la 
riscuri și la măsurile de precauție care 
trebuie luate, într-o limbă pe care o înțeleg; 
solicită, de asemenea, măsuri care să 
garanteze că sănătatea și siguranța le sunt 
protejate în timpul călătoriei și că li se 
oferă condiții decente de locuit, făcând 
posibilă distanțarea socială la locul de 
muncă și la locul de cazare, precum și 
soluții de repatriere care nu sunt pe 
cheltuiala lucrătorilor, atunci când este 
necesar; subliniază că legislația în vigoare 
privind accesul la drepturile sociale, 
inclusiv exportul acestora, trebuie 
respectată; subliniază că lucrătorii 
transfrontalieri și sezonieri nu trebuie lăsați 
deoparte pentru că și-au exercitat libertatea 
de circulație în calitate de cetățeni ai UE;

2. invită Comisia și statele membre să 
ia măsuri pentru ca lucrătorii 
transfrontalieri și sezonieri, precum și 
antreprenorii și lucrătorii independenți 
transfrontalieri să beneficieze de o 
protecție adecvată împotriva COVID-19 și 
a efectelor sale, inclusiv un acces facil la 
testare, și să fie informați cu privire la 
riscuri și la măsurile de precauție care 
trebuie luate, într-o limbă pe care o înțeleg; 
subliniază vulnerabilitatea deosebită a 
tinerilor și femeilor care sunt lucrători 
transfrontalieri și sezonieri; solicită, de 
asemenea, măsuri care să garanteze că 
sănătatea și siguranța le sunt protejate în 
timpul călătoriei și că li se oferă condiții 
decente de locuit, făcând posibilă 
distanțarea socială la locul de muncă și la 
locul de cazare, precum și soluții de 
repatriere care nu sunt pe cheltuiala 
lucrătorilor, atunci când este necesar; 
subliniază că legislația în vigoare privind 
accesul la drepturile sociale, inclusiv 
exportul acestora, trebuie respectată; 
subliniază că lucrătorii transfrontalieri și 
sezonieri nu trebuie lăsați deoparte pentru 
că și-au exercitat libertatea de circulație în 
calitate de cetățeni ai UE;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/13

Amendamentul 13
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de 
COVID-19

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să realizeze un 
studiu de urgență privind situația generală 
a ocupării forței de muncă și condițiile de 
sănătate și de siguranță ale lucrătorilor 
transfrontalieri și sezonieri, inclusiv rolul 
agențiilor de muncă temporară, al 
agențiilor de recrutare, al altor intermediari 
și al subcontractanților, pentru a identifica 
lacunele de protecție și eventuala necesitate 
de a revizui cadrul legislativ existent, cum 
ar fi cadrul legislativ privind sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, Directiva 
2014/36/UE privind lucrătorii sezonieri și 
Directiva 2008/104/CE privind munca prin 
agent de muncă temporară, precum și 
reziliența în condiții de pandemie; 
subliniază că lecțiile învățate nu sunt 
valabile doar pentru criza provocată de 
CODVID-19, ci trebuie și să consolideze o 
manieră de a elabora politici pe bază de 
elemente concrete, pentru a remedia 
deficiențele legislației UE și a legislațiilor 
naționale în perioade de criză și în perioade 
de normalitate;

15. invită Comisia să realizeze un 
studiu de urgență privind situația generală 
a ocupării forței de muncă și condițiile de 
sănătate și de siguranță ale lucrătorilor 
transfrontalieri și sezonieri, inclusiv rolul 
agențiilor de muncă temporară, al 
agențiilor de recrutare, al altor intermediari 
și al subcontractanților, pentru a identifica 
lacunele de protecție și eventuala necesitate 
de a revizui cadrul legislativ existent, cum 
ar fi cadrul legislativ privind sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, Directiva 
2014/36/UE privind lucrătorii sezonieri și 
Directiva 2008/104/CE privind munca prin 
agent de muncă temporară, precum și 
reziliența în condiții de pandemie; invită 
statele membre să interzică 
subcontractarea, astfel încât angajatorii 
să își asume responsabilitatea pentru 
lucrătorii lor, să reducă la minimum 
rotația lucrătorilor la locul de muncă și să 
limiteze utilizarea contractelor precare și 
a celor temporare în sectoarele în care au 
apărut focare de COVID-19; subliniază că 
lecțiile învățate nu sunt valabile doar 
pentru criza provocată de CODVID-19, ci 
trebuie și să consolideze o manieră de a 
elabora politici pe bază de elemente 
concrete, pentru a remedia deficiențele 
legislației UE și a legislațiilor naționale în 
perioade de criză și în perioade de 
normalitate;
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