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15.6.2020 B9-0172/9

Predlog spremembe 9
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
v imenu skupine S&D

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;
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15.6.2020 B9-0172/10

Predlog spremembe 10
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
v imenu skupine S&D

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 
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varnost;
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15.6.2020 B9-0172/11

Predlog spremembe 11
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
v imenu skupine S&D

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 F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so kriza in ukrepi držav članic 
za zajezitev in preprečitev širjenja virusa, 
zlasti zaprtje meja, začasne omejitve in 
kontrole na notranjih mejah, močno 
vplivali na čezmejne in sezonske delavce; 
ker so bile zaradi pandemije covida-19 
zaprte meje in so številne gospodarske 
dejavnosti prenehale ali se prekinile, zaradi 
česar se je povečala brezposelnost in so 
nastale resne težave s selitvijo čezmejnih in 
sezonskih delavcev, ki so obtičali v 
državah članicah nekdanje zaposlitve brez 
prihodkov, zaščite ali prevoza in včasih 
prenočišča, dostopa do zdravstvene oskrbe 
ali hrane;

F. ker so kriza in ukrepi držav članic 
za zajezitev in preprečitev širjenja virusa, 
zlasti zaprtje meja, začasne omejitve in 
kontrole na notranjih mejah, močno 
vplivali na čezmejne in sezonske delavce; 
ker so bile zaradi pandemije covida-19 
zaprte meje in so številne gospodarske 
dejavnosti prenehale ali se prekinile, zaradi 
česar se je povečala brezposelnost in so 
nastale resne težave s selitvijo čezmejnih in 
sezonskih delavcev, ki so obtičali v 
državah članicah nekdanje zaposlitve brez 
prihodkov, zaščite ali prevoza in včasih 
prenočišča, dostopa do zdravstvene oskrbe 
ali hrane; ker so med čezmejnimi in 
sezonskimi delavci lahko posebej ranljivi 
mladi in ženske;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/12

Predlog spremembe 12
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
v imenu skupine S&D

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 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvajajo ukrepe za zagotovitev, da bo 
čezmejnim in sezonskim delavcem ter 
čezmejnim podjetnikom in 
samozaposlenim osebam zagotovljena 
ustrezna zaščita pred covidom-19 in 
njegovimi učinki, vključno z enostavnim 
dostopom do testiranja, ter da bodo te 
osebe s tveganji in potrebnimi varnostnimi 
ukrepi seznanjene v jeziku, ki ga razumejo; 
poleg tega poziva, naj se sprejmejo ukrepi 
za zaščito zdravja in varnosti teh oseb med 
potovanjem in zagotovitev dostojnih 
bivalnih pogojev, da se omogoči 
omejevanje socialnih stikov v krajih 
njihove zaposlitve, kjer nimajo stalnega 
prebivališča, in naj se oblikujejo rešitve za 
repatriacijo, če bodo potrebne, ki pa ne 
bodo sprejete na račun delavcev; poudarja, 
da je treba spoštovati veljavno zakonodajo 
o dostopu do socialnih pravic, vključno z 
njihovim izvozom; poudarja, da čezmejni 
in sezonski delavci ne smejo biti 
zapostavljeni, kadar kot državljani EU 
uveljavljajo pravico do svobode gibanja;

2. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvajajo ukrepe za zagotovitev, da bo 
čezmejnim in sezonskim delavcem ter 
čezmejnim podjetnikom in 
samozaposlenim osebam zagotovljena 
ustrezna zaščita pred covidom-19 in 
njegovimi učinki, vključno z enostavnim 
dostopom do testiranja, ter da bodo te 
osebe s tveganji in potrebnimi varnostnimi 
ukrepi seznanjene v jeziku, ki ga razumejo; 
poudarja, da so med čezmejnimi in 
sezonskimi delavci posebej ranljivi mladi 
in ženske; poleg tega poziva, naj se 
sprejmejo ukrepi za zaščito zdravja in 
varnosti teh oseb med potovanjem in 
zagotovitev dostojnih bivalnih pogojev, da 
se omogoči omejevanje socialnih stikov v 
krajih njihove zaposlitve, kjer nimajo 
stalnega prebivališča, in naj se oblikujejo 
rešitve za repatriacijo, če bodo potrebne, ki 
pa ne bodo sprejete na račun delavcev; 
poudarja, da je treba spoštovati veljavno 
zakonodajo o dostopu do socialnih pravic, 
vključno z njihovim izvozom; poudarja, da 
čezmejni in sezonski delavci ne smejo biti 
zapostavljeni, kadar kot državljani EU 
uveljavljajo pravico do svobode gibanja;

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

15.6.2020 B9-0172/13

Predlog spremembe 13
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
v imenu skupine S&D

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 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj nemudoma 
preuči splošne zaposlitvene ter zdravstvene 
in varnostne razmere čezmejnih in 
sezonskih delavcev, vključno z vlogo 
agencij za začasno delo, agencij za 
zaposlovanje, drugih posrednikov in 
podizvajalcev, da bi opredelili vrzeli pri 
zagotavljanju zaščite in morebitno potrebo 
po reviziji obstoječega zakonodajnega 
okvira, kot so zakonodajni okvir za zdravje 
in varnost pri delu, Direktiva 2014/36/EU o 
sezonskih delavcih in Direktiva 
2008/104/ES o delu prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela, ter da bi 
okrepili pripravljenost na pandemijo; 
poudarja, da pridobljene izkušnje niso 
uporabne zgolj v zvezi s krizo covida-19, 
temveč tudi za okrepitev z dokazi 
podprtega oblikovanja politik, da bi 
odpravili pomanjkljivosti zakonodaje EU 
in nacionalnih zakonodaj tako v času krize 
kot v normalnem času;

15. poziva Komisijo, naj nemudoma 
preuči splošne zaposlitvene ter zdravstvene 
in varnostne razmere čezmejnih in 
sezonskih delavcev, vključno z vlogo 
agencij za začasno delo, agencij za 
zaposlovanje, drugih posrednikov in 
podizvajalcev, da bi opredelili vrzeli pri 
zagotavljanju zaščite in morebitno potrebo 
po reviziji obstoječega zakonodajnega 
okvira, kot so zakonodajni okvir za zdravje 
in varnost pri delu, Direktiva 2014/36/EU o 
sezonskih delavcih in Direktiva 
2008/104/ES o delu prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela, ter da bi 
okrepili pripravljenost na pandemijo; 
poziva države članice, naj prepovejo 
podizvajanje, da bodo delodajalci prevzeli 
odgovornost za svoje delavce, čim manj 
menjali delavce na delovnem mestu in 
omejili uporabo prekarnih in začasnih 
pogodb o zaposlitvi v sektorjih, kjer 
izbruhne covid–19; poudarja, da 
pridobljene izkušnje niso uporabne zgolj v 
zvezi s krizo covida-19, temveč tudi za 
okrepitev z dokazi podprtega oblikovanja 
politik, da bi odpravili pomanjkljivosti 
zakonodaje EU in nacionalnih zakonodaj 
tako v času krize kot v normalnem času;

Or. en


