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Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. apeluje do partnerów społecznych i 

Komisji o współpracę służącą 

przedstawieniu wniosku w sprawie 

dyrektywy ramowej dotyczącej godnych 

warunków pracy we wszystkich formach 

zatrudnienia, rozszerzającej dotychczasowe 

normy minimalne na nowe rodzaje 

stosunków pracy w oparciu o dogłębną 

ocenę skutków; uważa, że ta dyrektywa 

ramowa powinna poprawić egzekwowanie 

prawa UE, zwiększyć pewność prawa na 

całym jednolitym rynku i zapobiegać 

dyskryminacji przez uzupełnienie 

dotychczasowych przepisów UE i 

zapewnienie każdemu pracownikowi 

4. apeluje do partnerów społecznych i 

Komisji o współpracę służącą 

przedstawieniu wniosku w sprawie 

dyrektywy ramowej dotyczącej warunków 

pracy w nowych formach zatrudnienia, 

rozszerzającej dotychczasowe normy 

minimalne na nowe rodzaje stosunków 

pracy w oparciu o dogłębną ocenę 

skutków; uważa, że ta dyrektywa ramowa 

powinna poprawić egzekwowanie prawa 

UE, zwiększyć pewność prawa na całym 

jednolitym rynku i zapobiegać 

dyskryminacji przez uzupełnienie 

dotychczasowych przepisów UE i 

zapewnienie każdemu pracownikowi 
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podstawowego zestawu możliwych do 

wyegzekwowania praw, niezależnie od 

typu umowy lub stosunku pracy, 

obejmującego równe traktowanie, ochronę 

zdrowia i bezpieczeństwa, ochronę w 

czasie urlopu macierzyńskiego, przepisy 

dotyczące czasu pracy i czasu odpoczynku, 

możliwość godzenia życia zawodowego z 

prywatnym, dostęp do szkoleń, wsparcie w 

miejscu pracy dla osób niepełnosprawnych, 

odpowiednie prawa dotyczące 

informowania, konsultacji i udziału 

pracowników, wolność zrzeszania się i 

reprezentacji, negocjacje i działania 

zbiorowe; podkreśla, że dyrektywa ramowa 

powinna mieć zastosowanie do 

pracowników najemnych i wszystkich 

pracowników objętych niestandardowymi 

formami zatrudnienia, jednak nie musi 

przy tym koniecznie zmieniać 

dotychczasowych dyrektyw; przypomina, 

że obowiązujące już prawa pracownicze są 

stosowane przez państwa członkowskie 

zgodnie z prawem krajowym i unijnym; 

wzywa również do skuteczniejszego i 

wydajniejszego wdrażania i kontrolowania 

obowiązujących standardów pracy w celu 

zwiększenia egzekwowalności praw i 

rozwiązania problemu pracy 

nierejestrowanej; 

podstawowego zestawu możliwych do 

wyegzekwowania praw, niezależnie od 

typu umowy lub stosunku pracy, 

obejmującego równe traktowanie, ochronę 

zdrowia i bezpieczeństwa, ochronę w 

czasie urlopu macierzyńskiego, przepisy 

dotyczące czasu pracy i czasu odpoczynku, 

możliwość godzenia życia zawodowego z 

prywatnym, dostęp do szkoleń, wsparcie w 

miejscu pracy dla osób niepełnosprawnych, 

odpowiednie prawa dotyczące 

informowania, konsultacji i udziału 

pracowników, wolność zrzeszania się i 

reprezentacji, negocjacje i działania 

zbiorowe; podkreśla, że dyrektywa ramowa 

powinna mieć zastosowanie do wszystkich 

osób objętych nowymi formami 

zatrudnienia, jednak nie musi przy tym 

koniecznie zmieniać dotychczasowych 

dyrektyw; przypomina, że obowiązujące 

już prawa pracownicze są stosowane przez 

państwa członkowskie zgodnie z prawem 

krajowym i unijnym; wzywa również do 

skuteczniejszego i wydajniejszego 

wdrażania i kontrolowania obowiązujących 

standardów pracy w celu zwiększenia 

egzekwowalności praw i rozwiązania 

problemu pracy nierejestrowanej; 

Or. en 
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5. przyznaje, że pewna różnorodność 

umów o pracę jest przydatna, by wydajnie 

kojarzyć pracowników i pracodawców; 

przypomina jednak o ryzyku dychotomii na 

rynku pracy i pułapce niepewnych umów 

bez namacalnych perspektyw awansu; 

podkreśla znaczenie umów o pracę na czas 

nieokreślony dla bezpieczeństwa 

społeczno-gospodarczego i odnotowuje 

korzyści płynące z takich umów dla 

pracodawców w wielu sektorach; popiera 

również upowszechnianie modeli 

biznesowych zgodnych z zasadami 

gospodarki społecznej; apeluje do Komisji 

5. przyznaje, że pewna różnorodność 

umów o pracę jest przydatna, by wydajnie 

kojarzyć pracowników i pracodawców; 

przypomina jednak o ryzyku dychotomii na 

rynku pracy i pułapce niepewnych umów 

bez namacalnych perspektyw awansu; 

podkreśla znaczenie umów o pracę na czas 

nieokreślony dla bezpieczeństwa 

społeczno-gospodarczego i odnotowuje 

korzyści płynące z takich umów dla 

pracodawców w wielu sektorach; popiera 

również upowszechnianie modeli 

biznesowych zgodnych z zasadami 

gospodarki społecznej; apeluje do Komisji 
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o rozszerzenie dyrektywy w sprawie 

pisemnego oświadczenia (91/533/EWG) na 

wszystkie formy zatrudnienia i stosunków 

pracy; apeluje o włączenie do dyrektywy w 

sprawie godnych warunków pracy również 

odpowiednich obowiązujących norm 

minimalnych, które powinny być 

wymagane w niektórych szczególnych 

stosunkach pracy i obejmować w 

szczególności: 

a) odpowiedni zakres nauczania i szkolenia 

oraz godne warunki pracy w przypadku 

staży i przyuczania do zawodu w celu 

zapewnienia, że stanowią one istotnie etap 

w przechodzeniu od edukacji do życia 

zawodowego, zgodnie z zaleceniem Rady 

w sprawie ram jakości staży, oraz że są one 

ograniczone w czasie i nie zastępują 

zatrudnienia ludzi młodych; 

wynagrodzenie powinno być współmierne 

do wykonywanej pracy, umiejętności i 

doświadczenia danej osoby oraz 

umożliwiać utrzymanie się stażystom i 

osobom przyuczanym do zawodu poza 

programami nauczania; 

b) w przypadku pracy wykonywanej za 

pośrednictwem platform cyfrowych i 

innych rodzajów samozatrudnienia 

ekonomicznie zależnego – jasne 

odróżnienie (do celów stosowania prawa 

UE z zastrzeżeniem prawa krajowego) 

osób naprawdę samozatrudnionych od 

osób pozostających w stosunku pracy, z 

uwzględnieniem zalecenia MOP nr 198, 

zgodnie z którym do stwierdzenia stosunku 

pracy wystarcza spełnienie kilku 

kryteriów; należy tym samym wyjaśnić 

status i podstawowe obowiązki platformy, 

klienta i osoby wykonującej pracę; należy 

również wprowadzić minimalne standardy 

dotyczące zasad współpracy, obejmujące 

udzielenie usługodawcy pełnych i 

wyczerpujących informacji o jego prawach 

i obowiązkach, uprawnieniach, należnym 

poziomie ochrony socjalnej i tożsamości 

pracodawcy; pracownicy najemni oraz 

osoby naprawdę samozatrudnione 

o rozszerzenie dyrektywy w sprawie 

pisemnego oświadczenia (91/533/EWG) na 

wszystkie formy zatrudnienia i stosunków 

pracy; apeluje o włączenie do dyrektywy w 

sprawie warunków pracy w nowych 

formach zatrudnienia również 

odpowiednich obowiązujących norm 

minimalnych, które powinny być 

wymagane w niektórych szczególnych 

stosunkach pracy i obejmować w 

szczególności: 

a) odpowiedni zakres nauczania i szkolenia 

oraz godne warunki pracy w przypadku 

staży i przyuczania do zawodu w celu 

zapewnienia, że stanowią one istotnie etap 

w przechodzeniu od edukacji do życia 

zawodowego, zgodnie z zaleceniem Rady 

w sprawie ram jakości staży, oraz że są one 

ograniczone w czasie i nie zastępują 

zatrudnienia ludzi młodych; 

wynagrodzenie powinno być współmierne 

do wykonywanej pracy, umiejętności i 

doświadczenia danej osoby oraz 

umożliwiać utrzymanie się stażystom i 

osobom przyuczanym do zawodu poza 

programami nauczania; 

b) w przypadku pracy wykonywanej za 

pośrednictwem platform cyfrowych i 

innych rodzajów samozatrudnienia 

ekonomicznie zależnego – jasne 

odróżnienie (do celów stosowania prawa 

UE z zastrzeżeniem prawa krajowego) 

osób naprawdę samozatrudnionych od 

osób pozostających w stosunku pracy, z 

uwzględnieniem zalecenia MOP nr 198, 

zgodnie z którym do stwierdzenia stosunku 

pracy wystarcza spełnienie kilku 

kryteriów; należy tym samym wyjaśnić 

status i podstawowe obowiązki platformy, 

klienta i osoby wykonującej pracę; należy 

również wprowadzić minimalne standardy 

dotyczące zasad współpracy, obejmujące 

udzielenie usługodawcy pełnych i 

wyczerpujących informacji o jego prawach 

i obowiązkach, uprawnieniach, należnym 

poziomie ochrony socjalnej i tożsamości 

pracodawcy; pracownicy najemni oraz 
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oferujące usługi za pośrednictwem 

platform online powinny mieć takie same 

prawa, jakie miałyby w innych sytuacjach 

w gospodarce, i być objęte ochroną przez 

udział w systemach zabezpieczenia 

społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego; 

państwa członkowskie powinny zapewnić 

należyty nadzór nad warunkami stosunku 

pracy lub umowy o świadczenie usług, 

zapobiegający nadużywaniu pozycji 

dominującej przez właścicieli platform; 

c) ograniczenia dotyczące pracy na 

wezwanie: umowy zerogodzinowe nie 

powinny być dopuszczalne, gdyż oznaczają 

skrajną niepewność dla zawierających je 

osób; 

osoby naprawdę samozatrudnione 

oferujące usługi za pośrednictwem 

platform online powinny mieć takie same 

prawa, jakie miałyby w innych sytuacjach 

w gospodarce, i być objęte ochroną przez 

udział w systemach zabezpieczenia 

społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego; 

państwa członkowskie powinny zapewnić 

należyty nadzór nad warunkami stosunku 

pracy lub umowy o świadczenie usług, 

zapobiegający nadużywaniu pozycji 

dominującej przez właścicieli platform; 

c) ograniczenia dotyczące pracy na 

wezwanie: umowy zerogodzinowe nie 

powinny być dopuszczalne, gdyż oznaczają 

skrajną niepewność dla zawierających je 

osób; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

6. odnotowuje fakt, że w ostatnich 

dziesięcioleciach spadł udział pracy w 

całości dochodów w Europie; podkreśla 

potrzebę odnowienia pozytywnej 

konwergencji społecznej i likwidacji 

zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 

na płeć na obszarze całej UE w celu 

stymulowania popytu, umożliwienia 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu i ograniczenia 

nierówności; uznaje znaczenie godziwych 

płac zapewniających utrzymanie jako 

narzędzia przeciwdziałającego ubóstwu 

pracujących; wzywa Komisję, by aktywnie 

6. odnotowuje fakt, że w ostatnich 

dziesięcioleciach spadł udział pracy w 

całości dochodów w Europie; podkreśla 

potrzebę odnowienia pozytywnej 

konwergencji społecznej i likwidacji 

zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 

na płeć na obszarze całej UE w celu 

stymulowania popytu, umożliwienia 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu i ograniczenia 

nierówności; uznaje znaczenie godziwych 

płac zapewniających utrzymanie jako 

narzędzia przeciwdziałającego ubóstwu 

pracujących; wzywa Komisję, by aktywnie 
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popierała rozszerzanie zakresu układów 

zbiorowych zgodnie z krajowymi 

tradycjami i praktykami państw 

członkowskich oraz z należytym 

poszanowaniem niezależności partnerów 

społecznych; zaleca wprowadzenie płac 

minimalnych w formie krajowego 

wynagrodzenia minimalnego, w 

stosownych przypadkach z należytym 

poszanowaniem praktyk poszczególnych 

państw członkowskich i po zasięgnięciu 

opinii partnerów społecznych, przy czym 

celem powinno być w miarę możliwości 

stopniowe osiągnięcie poziomu 

przynajmniej 60 % odpowiedniej krajowej 

mediany płac, nie niższego od płacy 

zapewniającej utrzymanie w danym 

regionie; wzywa Komisję do 

przygotowania pilotażowej wersji 

wyliczenia regionalnej płacy 

zapewniającej utrzymanie, które pomoże 

określić płace zapewniające utrzymanie, 

posłuży partnerom społecznym za 

narzędzie odniesienia i przyczyni się do 

wymiany najlepszych praktyk w tej 

dziedzinie; 

popierała rozszerzanie zakresu układów 

zbiorowych zgodnie z krajowymi 

tradycjami i praktykami państw 

członkowskich oraz z należytym 

poszanowaniem niezależności partnerów 

społecznych; zaleca wprowadzenie płac 

minimalnych w formie krajowego 

wynagrodzenia minimalnego, w 

stosownych przypadkach z należytym 

poszanowaniem praktyk poszczególnych 

państw członkowskich i po zasięgnięciu 

opinii partnerów społecznych; zwraca się 

do Komisji o pomoc w wymianie 

najlepszych praktyk w tej dziedzinie; 

Or. en 
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Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Anneli 

Jäätteenmäki, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Sprawozdanie A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski filar praw socjalnych 

2016/2095(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. zaleca, by wszyscy pracownicy byli 

objęci ubezpieczeniem od bezrobocia lub 

przymusowego zatrudnienia w niepełnym 

wymiarze czasu, w powiązaniu z pomocą 

w poszukiwaniu pracy i inwestycjami w 

szkolenie (przekwalifikowanie) na 

warunkach określonych przez 

poszczególne państwa członkowskie w 

porozumieniu z partnerami społecznymi; 

przypomina, że odpowiednie zasiłki dla 

bezrobotnych poprawiają proces 

dopasowywania umiejętności, są zatem 

korzystne dla wydajności, a zarazem 

odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu 

14. zaleca, by wszyscy pracownicy byli 

objęci systemami świadczeń dla 

bezrobotnych w powiązaniu z pomocą w 

poszukiwaniu pracy i inwestycjami w 

szkolenie (przekwalifikowanie) na 

warunkach określonych przez 

poszczególne państwa członkowskie w 

porozumieniu z partnerami społecznymi; 

przypomina, że odpowiednie zasiłki dla 

bezrobotnych poprawiają proces 

dopasowywania umiejętności, są zatem 

korzystne dla wydajności, a zarazem 

odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu 

ubóstwu i ograniczaniu go; jest zdania, że 
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ubóstwu i ograniczaniu go; jest zdania, że 

europejski filar praw socjalnych powinien 

zawierać zalecane wskaźniki odniesienia 

dotyczące krajowych systemów 

ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, 

zwłaszcza jeśli chodzi o objęte nim osoby, 

wymogi dotyczące udzielenia wsparcia, 

związku między okresem wsparcia a 

średnim krajowym czasem poszukiwania 

pracy, a także jakość wsparcia udzielanego 

przez urzędy pracy; 

europejski filar praw socjalnych powinien 

ułatwiać wymianę najlepszych praktyk w 

zakresie krajowych systemów świadczeń 

dla bezrobotnych na wypadek bezrobocia, 

zwłaszcza jeśli chodzi o objęte nim osoby, 

wymogi dotyczące udzielenia wsparcia, 

związku między okresem wsparcia a 

średnim krajowym czasem poszukiwania 

pracy, a także jakość wsparcia udzielanego 

przez urzędy pracy; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/14 

Poprawka  14 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij 

 

Sprawozdanie A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Europejski filar praw socjalnych 

2016/2095(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. przypomina, że Karta praw 

podstawowych UE zakazuje wszelkiej 

dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć, 

rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 

społeczne, cechy genetyczne, język, religię 

lub przekonania, poglądy polityczne i inne, 

przynależność do mniejszości narodowej, 

majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 

wiek lub orientację seksualną; podkreśla, 

że wszyscy ludzie powinni mieć takie same 

szanse przez całe życie, również w czasie 

gdy poszukują pracy i pracują; zaznacza 

potrzebę właściwego wdrożenia dyrektywy 

w sprawie równego traktowania w zakresie 

zatrudnienia i pracy 2000/78/WE oraz 

26. przypomina, że Karta praw 

podstawowych UE zakazuje wszelkiej 

dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć, 

rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 

społeczne, cechy genetyczne, język, religię 

lub przekonania, poglądy polityczne i inne, 

przynależność do mniejszości narodowej, 

majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 

wiek lub orientację seksualną; podkreśla, 

że wszyscy ludzie powinni mieć takie same 

szanse przez całe życie, również w czasie 

gdy poszukują pracy i pracują; zaznacza 

potrzebę właściwego wdrożenia dyrektywy 

w sprawie równego traktowania w zakresie 

zatrudnienia i pracy 2000/78/WE oraz 
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dyrektywy w sprawie równości rasowej 

2000/43/WE; apeluje do państw 

członkowskich, by przyspieszyły 

wdrażanie, a do Komisji, by oceniła 

egzekwowanie dotychczasowych środków 

mających zapewniać niedyskryminację i 

równe szanse oraz zwiększać udział grup 

niedostatecznie reprezentowanych na 

rynku pracy oraz ich integrację społeczną; 

zwraca się do Komisji, by w razie potrzeby 

przedstawiła nowe, konkretne zalecenia lub 

inne środki w tym obszarze; przypomina, 

że dyrektywa w sprawie równego 

traktowania, przedstawiona w 2008 r. i 

dotychczas nieprzyjęta, to brakujący 

element ram prawnych dotyczących 

niedyskryminacji; zwraca uwagę na 

orzecznictwo europejskie i krajowe, w 

którym stwierdza się, że w prawie UE i w 

prawie krajowym należy wprowadzić 

obowiązek zapewnienia racjonalnych 

usprawnień w odniesieniu do wszystkich 

rodzajów dyskryminacji, pod warunkiem 

że nie wiąże się to z nieproporcjonalnymi 

obciążeniami dla pracodawców lub 

usługodawców; wzywa Komisję, by 

monitorowana ramy prawne i politykę 

państw członkowskich zgodnie z 

obowiązującymi przepisami UE, by 

zapewnić integrację, równe traktowanie i 

godne warunki pracy wszystkim osobom 

mającym status uchodźcy; podkreśla, że 

wszystkim ofiarom wyzysku i 

dyskryminacji należy zapewnić dostęp do 

wymiaru sprawiedliwości i ochrony; 

dyrektywy w sprawie równości rasowej 

2000/43/WE; apeluje do państw 

członkowskich, by przyspieszyły 

wdrażanie, a do Komisji, by oceniła 

egzekwowanie dotychczasowych środków 

mających zapewniać niedyskryminację i 

równe szanse oraz zwiększać udział grup 

niedostatecznie reprezentowanych na 

rynku pracy oraz ich integrację społeczną; 

zwraca się do Komisji, by w razie potrzeby 

przedstawiła nowe, konkretne zalecenia lub 

inne środki w tym obszarze; zwraca uwagę 

na orzecznictwo europejskie i krajowe, w 

którym stwierdza się, że w prawie UE i w 

prawie krajowym należy wprowadzić 

obowiązek zapewnienia racjonalnych 

usprawnień w odniesieniu do wszystkich 

rodzajów dyskryminacji, pod warunkiem 

że nie wiąże się to z nieproporcjonalnymi 

obciążeniami dla pracodawców lub 

usługodawców; wzywa Komisję, by 

monitorowana ramy prawne i politykę 

państw członkowskich zgodnie z 

obowiązującymi przepisami UE, by 

zapewnić integrację, równe traktowanie i 

godne warunki pracy wszystkim osobom 

mającym status uchodźcy; podkreśla, że 

wszystkim ofiarom wyzysku i 

dyskryminacji należy zapewnić dostęp do 

wymiaru sprawiedliwości i ochrony; 

 

Or. en 

 

 


