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Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, 

wynikającego z nadużywania umów na czas określony 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat kilka państw członkowskich 

doświadczyło znacznego wzrostu liczby 

umów o pracę na czas określony i 

niestandardowych zarówno w sektorze 

publicznym, jak i prywatnym, przy czym 

obowiązujące w nich ramy prawne nie 

mogły zapobiegać dużej liczbie kolejnych 

umów na czas określony ani karać za ich 

stosowanie ze względu na brak 

skutecznych i proporcjonalnych środków 

zaradczych; mając na uwadze, że osłabiło 

to integralność europejskiego 

ustawodawstwa w obszarze zatrudnienia 

oraz orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej;  

F. mając na uwadze, że na przestrzeni 

lat kilka państw członkowskich 

doświadczyło znacznego wzrostu liczby 

umów o pracę na czas określony i 

niestandardowych zarówno w sektorze 

publicznym, jak i prywatnym, przy czym 

obowiązujące w nich ramy prawne nie 

mogły zapobiegać nadużywaniu umów na 

czas określony ani karać za ich stosowanie 

ze względu na brak skutecznych i 

proporcjonalnych środków zaradczych; 

mając na uwadze, że osłabiło to 

integralność europejskiego ustawodawstwa 

w obszarze zatrudnienia oraz orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej; 

Or. en 



 

AM\1154629PL.docx  PE621.621v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

29.5.2018 B8-0238/2 

Poprawka  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

w imieniu Komisji Petycji 

Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, 

wynikającego z nadużywania umów na czas określony  

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla, że należy zapewnić 

kontrole, tak aby pracownicy podlegający 

tymczasowym lub elastycznym ustaleniom 

umownym korzystali z co najmniej takiej 

samej ochrony jak wszyscy inni 

pracownicy; zauważa, że konieczne są 

ukierunkowane wysiłki zmierzające do 

stosowania istniejących instrumentów 

MOP w ramach specjalnej kampanii 

przeciwko niepewnym formom 

zatrudnienia oraz że należy poważnie 

rozważyć zapotrzebowanie na nowe 

wiążące instrumenty i środki prawne, które 

ograniczyłyby niepewne formy 

zatrudnienia oraz zmniejszyłyby 

atrakcyjność niepewnych umów o pracę 

dla pracodawców;  

10. podkreśla, że należy zapewnić 

kontrole, tak aby pracownicy podlegający 

tymczasowym lub elastycznym ustaleniom 

umownym korzystali z co najmniej takiej 

samej ochrony jak wszyscy inni 

pracownicy; zauważa, że konieczne są 

ukierunkowane wysiłki zmierzające do 

stosowania istniejących instrumentów 

MOP w ramach specjalnej kampanii 

przeciwko niepewnym formom 

zatrudnienia oraz że należy poważnie 

rozważyć zapotrzebowanie na nowe 

wiążące instrumenty i środki prawne, które 

położyłyby kres niepewnym formom 

zatrudnienia; 

Or. en 

 

 


