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29.5.2018 B8-0238/3 

Poprawka  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

w imieniu Komisji Petycji 

w sprawie udzielania odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, 

wynikającego z nadużywania umów na czas określony 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że wdrożone 

zostały kompleksowe ramy prawodawstwa 

UE mające na celu ograniczenie ryzyka 

niepewności niektórych rodzajów 

stosunków pracy, takie jak dyrektywa w 

sprawie umów o pracę na czas określony, 

dyrektywa w sprawie pracy w niepełnym 

wymiarze godzin, dyrektywa w sprawie 

pracy tymczasowej, dyrektywa w sprawie 

czasu pracy, dyrektywa w sprawie 

równego traktowania w zakresie 

zatrudnienia i pracy, dyrektywa w sprawie 

równego traktowania osób, a także 

dyrektywa w sprawie równości szans oraz 

równego traktowania; 

G. mając na uwadze, że wdrożone 

zostały kompleksowe ramy prawodawstwa 

UE, które powinny ograniczyć ryzyko 

niepewności niektórych rodzajów 

stosunków pracy, takie jak dyrektywa w 

sprawie umów o pracę na czas określony, 

dyrektywa w sprawie pracy w niepełnym 

wymiarze godzin, dyrektywa w sprawie 

pracy tymczasowej, dyrektywa w sprawie 

czasu pracy, dyrektywa w sprawie 

równego traktowania w zakresie 

zatrudnienia i pracy, dyrektywa w sprawie 

równego traktowania osób, a także 

dyrektywa w sprawie równości szans oraz 

równego traktowania; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Poprawka  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

w imieniu Komisji Petycji 

w sprawie udzielania odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, 

wynikającego z nadużywania umów na czas określony 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. za niepewne formy zatrudnienia 

uznaje zatrudnienie wynikające między 

innymi z nadużywania umów o pracę na 

czas określony z naruszeniem 

międzynarodowych norm w sprawie 

warunków pracy, praw pracowniczych i 

prawa Unii; podkreśla, że niepewne formy 
zatrudnienia oznaczają zwiększoną 

podatność społeczno-gospodarczą, 

niewystarczające zasoby na prowadzenie 

godnego życia oraz niedostateczną 

ochronę socjalną; 

1. podkreśla, że niepewne formy 

zatrudnienia oznaczają zwiększoną 

podatność społeczno-gospodarczą, 

niewystarczające zasoby na prowadzenie 

godnego życia oraz niedostateczną 

ochronę socjalną oraz że m.in. 

nadużywanie umów o pracę na czas 

określony powoduje niepewność 
zatrudnienia oraz jest nielegalne zgodnie z 

międzynarodowymi normami z zakresu 

warunków pracy, prawami pracowniczymi 

i prawem UE; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Poprawka  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

w imieniu Komisji Petycji 

w sprawie udzielania odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, 

wynikającego z nadużywania umów na czas określony 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. przyjmuje do wiadomości 

sprawozdanie Parlamentu w sprawie 

warunków pracy i niepewności 

zatrudnienia oraz otrzymane petycje i 

podkreśla, że ryzyko niepewności 

zatrudnienia zależy nie tylko od rodzaju 

umowy, ale także od następujących 

czynników: 

• małego bezpieczeństwa 

zatrudnienia lub jego braku ze względu na 

niestały charakter pracy, co ma miejsce w 

przypadku umów przewidujących 

wymuszoną i często nietypową pracę w 

niepełnym wymiarze czasu oraz, w 

niektórych państwach członkowskich, 

niejasno określone godziny pracy oraz 

zmienny zakres obowiązków wynikający z 

pracy na wezwanie; 

• minimalnej ochrony przed 

wypowiedzeniem i braku wystarczającego 

zabezpieczenia społecznego w przypadku 

zwolnienia; 

• wynagrodzenia umożliwiającego 

godny poziom życia; 

• ograniczonego prawa lub braku 

prawa do ochrony socjalnej lub 

świadczeń; 
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• ograniczonej ochrony lub braku 

ochrony przed wszelkimi formami 

dyskryminacji; 

• ograniczonych szans lub braku 

szans na awans na rynku pracy lub na 

rozwój kariery i szkolenia; 

• niskiego poziomu praw do 

rokowań zbiorowych i ograniczonych 

praw do zbiorowej reprezentacji; 

• środowiska pracy niespełniającego 

minimalnych standardów zdrowia i 

bezpieczeństwa; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Poprawka  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

w imieniu Komisji Petycji 

w sprawie udzielania odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, 

wynikającego z nadużywania umów na czas określony 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. domaga się od Komisji podjęcia 

natychmiastowych działań w ramach 

swojego ustawodawstwa w celu 

skutecznego uwzględnienia praktyk w 

zakresie zatrudnienia prowadzących do 

niepewności zatrudnienia; 

4. domaga się od Komisji podjęcia 

natychmiastowych działań w ramach 

swojego ustawodawstwa w celu 

wyeliminowania praktyk w zakresie 

zatrudnienia prowadzących do niepewności 

zatrudnienia; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Poprawka  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

w imieniu Komisji Petycji 

w sprawie udzielania 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 

wyeliminowałyby niepewne formy 

zatrudnienia oraz zmniejszyłyby 

atrakcyjność niepewnych umów o pracę 

dla pracodawców; 

Or. en 

 

 


