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WSKAZÓWKI 

 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 

komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 maja 2015 r. dla Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 

zatytułowany „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”(COM(2015)0192), 

– uwzględniając sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie ochrony socjalnej dla 

wszystkich, również dla osób pracujących na własny rachunek (2013/2111(INI)), 

– uwzględniając opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych dla Komisji Rynku 

Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie zintegrowanego rynku usług dostawy 

paczek jako impulsu rozwoju handlu elektronicznego w UE (2013/2043(INI)), 

A. mając na uwadze, że 35% populacji UE jest zagrożone wykluczeniem z jednolitego rynku 

cyfrowego, w szczególności osoby w wieku powyżej 50 lat oraz osoby niepełnosprawne;  

B. mając na uwadze, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych cyfrowo pracowników 

rośnie o około 4% rocznie, że 47% siły roboczej UE nie posiada wystarczających 

umiejętności cyfrowych oraz że niedobór specjalistów z branży ICT w UE może 

przekroczyć 800 tys. do 2020 roku, oraz że ten niedobór umiejętności ICT może 

doprowadzić do powstania do 900 tys. wakatów do 2020 r. jeśli nie zostaną podjęte 

zdecydowane działania; 

C. mając na uwadze, że jedynie 1,7% przedsiębiorstw w UE w pełni wykorzystuje 

zaawansowane technologie cyfrowe, podczas gdy 41% wcale z nich nie korzysta; mając 

na uwadze, że jeśli UE ma utrzymać i poprawić swoją konkurencyjność, kluczowe 

znaczenie ma cyfryzacja wszystkich sektorów; 

D. mając na uwadze, że promowanie sprawiedliwości społecznej i ochrony, zgodnie z art. 3 

TUE i art. 9 TFUE, to także cele rynku wewnętrznego UE; 

E. mając na uwadze, że integracja osób niepełnosprawnych jest prawem podstawowym Unii 

Europejskiej zgodnie z art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; 

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji dotyczącą jednolitego rynku cyfrowego, 

która oferuje możliwości w zakresie innowacji, wzrostu i zatrudnienia; podkreśla, że 

cyfrowa rewolucja w znacznym stopniu zmieni europejski rynek pracy oraz że będą 

pojawiać się nowe miejsca pracy wymagające umiejętności cyfrowych; podkreśla w 

związku z tym, że konieczne jest kierowanie przebiegiem tych zmian w sprawiedliwy 

społecznie i zrównoważony sposób; 

2. ubolewa jednak, że strategia Komisji dotycząca jednolitego rynku cyfrowego jest przede 

wszystkim ograniczona do kwestii technicznych; apeluje o uwzględnienie rewolucji 
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cyfrowej jako kluczowego czynnika napędzającego kształtowanie nowych i różnych form 

pracy i życia; podkreśla konieczność do uwzględnienia w strategii dotyczącej jednolitego 

rynku cyfrowego kwestii społecznych, aby w pełni wykorzystać powiązany potencjał 

zatrudnienia i wzrostu; 

3. podkreśla, że cyfrowa rewolucja już zmieniła niektóre segmenty rynku pracy w 

ogromnym stopniu i ta tendencja będzie się dalej nasilać w ciągu kolejnych kilku lat; 

zwraca uwagę, że z jednej strony cyfryzacja powoduje tworzenie nowych modeli 

biznesowych i nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników wysoko 

wykwalifikowanych, ale również nisko wykwalifikowanych, jednak z drugiej strony 

cyfryzacja nakłania do outsourcingu miejsc pracy lub niektórych zadań do krajów o 

niskich kosztach pracy; zauważa, że ze względu na automatyzację niektóre miejsca pracy 

całkowicie znikają, zwłaszcza w przypadku prac wymagających średnich kwalifikacji; 

4. uznaje, że jednolity rynek cyfrowy może urzeczywistnić się wyłącznie, jeśli zapewniony 

będzie dostęp do wysoce efektywnej infrastruktury szerokopasmowej we wszystkich 

regionach UE zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich; 

5. uważa, że bariery utrudniające prowadzenie działalności cyfrowej i transgranicznej są 

barierami dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy; 

6. w świadomej, ukierunkowanej cyfryzacji pracy dostrzega dużą szansę stworzenia nowej 

kultury pracy w Europie; 

7. zauważa, że przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność są ważnymi siłami napędowymi 

tworzenia miejsc pracy w ujęciu netto w całej UE oraz że w czasach wysokiego 

bezrobocia występującego w wielu państwach członkowskich jednolity rynek cyfrowy 

oferuje wyjątkową możliwość dla MŚP, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność do napędzenia wzrostu i tworzenia miejsc pracy; 

8. podkreśla potrzebę stworzenia stabilnego i sprawnego jednolitego rynku cyfrowego, z 

którego usunięte zostaną zbędne bariery, aby zapewnić konsumentom i 

przedsiębiorstwom możliwości i pewność działania w UE, co z kolei doprowadzi do 

stworzenia nowych długoterminowych możliwości trwałego zatrudnienia; 

9. podkreśla zauważalną ostatnio tendencję przedsiębiorstw do powracania z produkcją i 

usługami do Europy oraz możliwości, jakie stwarza ta tendencja w kontekście tworzenia 

miejsc pracy; uważa, że dokończenie procesu tworzenia jednolitego rynku cyfrowego 

może przyspieszyć tę tendencję do repatriacji miejsc pracy; 

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, aby polityka zatrudnienia i 

polityka społeczna w pełni nadążały za możliwościami w zakresie cyfrowych innowacji i 

przedsiębiorczości z myślą o korzystaniu z oferowanych przez nie możliwości i 

reagowania na potencjalne zagrożenia, które mogą im towarzyszyć; przyznaje, że 

konieczne mogą być dostosowania w polityce pracy i polityce społecznej; podkreśla, że 

środki mające na celu sprostanie szczególnym wyzwaniom rynku pracy, np. integracja 

osób niepełnosprawnych, bezrobocie młodzieży i bezrobocie długotrwałe, dumping 

socjalny i zmiany demograficzne – także powinny zostać uwzględnione w strategii 

dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego; uważa, że infrastruktura cyfrowa, taka jak 

wysoko efektywne sieci szerokopasmowe, jest niezbędna, aby prowadzić działalność 
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cyfrową i transgraniczną; 

11. domaga się regularnej wymiany najlepszych praktyk przez wszystkie odpowiednie 

zainteresowane strony, w tym partnerów społecznych, w celu omawiania sposobu 

opracowania europejskiej wizji cyfrowej oraz sposobu kształtowania przyszłej cyfrowej 

Europy, sposobu zaprojektowania przemysłu 4.0, miejsc pracy 4.0 i inteligentnych usług 

cyfrowych na podstawie jasnego planu działania; 

12. podkreśla znaczenie dopilnowania, aby wszystkie nowe inicjatywy polityczne były 

przyjazne dla innowacji i podlegały cyfrowemu testowi warunków skrajnych w ramach 

oceny skutków, oraz że należy dokonać przeglądu istniejącego ustawodawstwa z 

uwzględnieniem obszaru polityki zatrudnienia i polityki społecznej, aby zapewnić jego 

dostosowanie do celów w kontekście ery cyfrowej; 

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby we współpracy, w razie potrzeby, z 

partnerami społecznymi i z władzami lokalnymi i regionalnymi regularnie oceniały 

wpływ cyfryzacji pod względem jakościowym i ilościowym na możliwości zatrudnienia 

oraz do wyszukiwania informacji o nowych formach zatrudnienia, takich jak 

„crowdsourcing/crowdworking”, a także ich wpływ na życie zawodowe i prywatne, w tym 

rodzinne, a także zestawy umiejętności konieczne do wykorzystania tych możliwości; 

14. podkreśla, że w wyniku większej złożoności profili zadań i kompetencji powstaje nowe 

zapotrzebowanie – zwłaszcza w zakresie znajomości technologii informacyjno-

komunikacyjnych – na dostosowanie dalszego kształcenia i szkoleń oraz kształcenia 

ustawicznego, aby promować umiejętności cyfrowe i rozwiązać problem zróżnicowanej 

sytuacji kobiet i mężczyzn i luki pokoleniowej, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby w 

niekorzystnej sytuacji;  podkreśla znaczenie wzmocnienia synergii angażując partnerów 

społecznych i różne instytucje edukacyjne i szkoleniowe w aktualizację programów 

nauczania i rozwój strategii w zakresie kwalifikacji, które połączą świat akademicki ze 

światem pracy; 

15. zwraca uwagę na fakt, że według Komisji powstały znaczące niedobory w zakresie 

nabywania umiejętności; podkreśla, że rozdźwięk pomiędzy podażą umiejętności i 

zapotrzebowaniem na nie jest problemem, który hamuje rozwój gospodarki cyfrowej, 

tworzenie miejsc pracy i konkurencyjność Unii; wzywa Komisję, aby w trybie pilnym 

opracowała strategię dotyczącą umiejętności, która pomoże rozwiązać problem tego 

niedoboru umiejętności;  

16. uznaje, że cyfryzacja doprowadzi do zmiany strukturalnej; wskazuje, że zmiana 

strukturalna jest ciągłym procesem oraz że umiejętności cyfrowe są bardziej elastyczne w 

odniesieniu do zróżnicowanych potrzeb przemysłu i są mniej podatne na strukturalną 

zmianę; 

17. wzywa państwa członkowskie do takiego dostosowania, w stosownych przypadkach, 

systemów kształcenia, aby promować kształcenie i szkolenie oraz zainteresowanie takimi 

przedmiotami, jak matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze i technologia, we 

wszystkich instytucjach edukacyjnych, a także tworzyć zachęty dla kobiet, aby 

podejmowały pracę w dziedzinie ICT; zachęca państwa członkowskie do rozwijania 

kompetencji informatycznych nauczycieli podczas procesu ich kształcenia; 
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18. przypomina, że kobiety są niewystarczająco reprezentowane w obszarze technologii 

informacyjno-komunikacyjnych; wskazuje, że kobiety w Europie studiujące rzadkie 

kierunki oparte na ICT rzadko znajdują zatrudnienie w tym sektorze i rzadko zajmują 

stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach technologicznych; wzywa państwa 

członkowskie do zajęcia się problemem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w 

sektorze ICT przez tworzenie większej liczby zachęt dla kobiet do pracy w tej dziedzinie; 

19. wskazuje, że publiczne i prywatne inwestycje w kształcenie zawodowe oraz szkolenia w 

ramach uczenia się przez całe życie są niezbędne, aby zapewnić, że siła robocza UE, w 

tym „cyfrowa siła robocza” pracująca w ramach niestandardowych form zatrudnienia, jest 

wyposażona w odpowiednie umiejętności potrzebne w gospodarce cyfrowej; podkreśla, że 

do edukacji i szkoleń muszą mieć dostęp wszyscy pracownicy;  uważa, że potrzebne są 

nowe możliwości finansowania szkolenia przez całe życie i szkoleń, w szczególności dla 

mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw; 

20. podkreśla, że programy nauczania i szkoleń muszą być ukierunkowane na rozwój 

krytycznego myślenia do wykorzystywania i dogłębnego zrozumienia nowych mediów, 

urządzeń cyfrowych i urządzeń oraz interfejsów informacyjnych, dzięki czemu ludzie 

mogą być aktywnymi użytkownikami tych nowych technologii, a nie jedynie 

użytkownikami końcowymi; 

21. stwierdza, że dla udanego przejścia ze szkoły lub instytucji szkoleniowej na rynek pracy 

wielkie znaczenie ma wyposażenie ludzi w kluczowe umiejętności przekrojowe, które 

umożliwią im podejmowanie świadomych decyzji oraz rozwijanie umiejętności 

podejmowania inicjatywy i samoświadomości, co jest istotne, aby czerpać korzyści z 

jednolitego rynku cyfrowego; apeluje zatem do państw członkowskich, aby rozważyły 

korzyści płynące z ogólnej reformy systemów kształcenia, programów szkoleń i metod 

pracy w sposób całościowy i ambitny w celu poradzenia sobie z wyzwaniami i 

możliwościami cyfrowej rewolucji; 

22. wzywa państwa członkowskie do udostępniania pracodawcom środków ze wszystkich 

dostępnych pracodawcom funduszy, aby mogli więcej inwestować w kształcenie i 

szkolenie cyfrowe swojego słabiej wykwalifikowanego personelu lub zatrudniać słabo 

wykwalifikowany personel z obietnicą doskonalenia zawodowego finansowanego z tych 

środków; stwierdza, że niektóre państwa członkowskie wprowadziły prawa gwarantujące 

pracownikom minimalne uprawnienia do płatnego urlopu szkoleniowego jako środek 

służący poprawie dostępu pracowników do kształcenia i szkoleń; w związku z tym wzywa 

państwa członkowskie do rozważenia, w bliskiej współpracy z partnerami społecznymi, 

czy takie prawa powinny zostać również wprowadzone u nich; 

23. wzywa Komisję do wydatkowania między innymi środków z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych na wspieranie organizacji (ruchów oddolnych), które 

przekazują kompetencje cyfrowe młodzieży znajdującej się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wsparcia dzięki udostępnianiu 

pomieszczeń; 

24. podkreśla, że uczenie się przez całe życie dla pracowników w każdym wieku musi być 

normą w erze cyfryzacji,  

25. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wraz z sektorem prywatnym opracowały 



 

AD\1077419PL.doc 7/10 PE560.716v03-00 

 PL 

powszechne, swobodnie dostępne, znormalizowane i certyfikowane internetowe kursy 

szkoleniowe, aby przekazywać uczestnikom minimum kompetencji cyfrowych; wzywa 

państwa członkowskie do rozwijania innowacyjnych i przystępnych programów szkolenia 

w zakresie e-umiejętności w pełni uwzględniających potrzeby osób najbardziej 

wykluczonych z rynku pracy; 

26. zachęca państwa członkowskie, aby te kursy internetowe stały się integralnym elementem 

składowym gwarancji dla młodzieży; 

27. zachęca państwa członkowskie do promowania współpracy między uniwersytetami a 

szkołami technicznymi, aby opracowywać wspólne programy nauczania w trybie e-

uczenia się w celu przyznawania punktów ECTS za pomyślnie ukończony program 

studiów, kursów lub częściowe zaliczenie modułu; 

28. z zadowoleniem przyjmuje istniejącą na szczeblu europejskim „wielką koalicję na rzecz 

cyfrowych miejsc pracy” i zachęca przedsiębiorstwa do przyłączania się do tej koalicji; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia aktywnego uczestnictwa MŚP w 

tej koalicji; podkreśla ważną rolę sektora prywatnego w uzupełnianiu braków 

wykształcenia w zakresie kompetencji cyfrowych i przypomina w tym kontekście ważną 

rolę kształcenia i szkolenia dualnego; z zadowoleniem przyjmuje kampanię Komisji na 

rzecz e-umiejętności i wzywa wszystkich uczestników do dalszego jej rozwijania 

wspólnie z instytucjami i przedsięwzięciami edukacyjnymi; zachęca „wielką koalicję na 

rzecz cyfrowych miejsc pracy” do opracowania zaleceń dotyczących nowych form 

uczenia się, takich jak e-uczenie się, opracowywane przez pracodawców krótkie kursy 

itp., aby nadążać za rozwijającą się technologią cyfrową i zmianami; 

29. przypomina Komisji Europejskiej, że dawno obiecywany i oczekiwany European 

Accessibility Act można sobie wyobrazić jedynie w takim integracyjnym społeczeństwie 

cyfrowym, które uwzględnia równy dostęp do platform użytkownikom 

niepełnosprawnym; ponadto podkreśla, że różnorodność cyfrowa nie może prowadzić do 

wykluczenia osób niepełnosprawnych; 

30. wyraża przekonanie, że dostępność można zapewnić w najlepszy i najbardziej opłacalny 

sposób, jeśli działania w tym zakresie będą od samego początku prowadzone z 

wykorzystaniem podejścia opartego na projektowaniu uniwersalnym oraz że stanowi to 

również potencjalną możliwość biznesową; 

31. wzywa Komisję do przyjęcia aktu w sprawie dostępności gwarantującego dostęp do 

towarów i usług internetowych osobom niepełnosprawnym; 

32. ubolewa nad faktem, że strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy opublikowana 

przez Komisję nie uwzględnia potrzeby zapewnienia wszystkim pełnego, równego i 

nieograniczonego dostępu do nowych technologii cyfrowych, rynków cyfrowych i 

telekomunikacji cyfrowej, w szczególności osobom niepełnosprawnym; 

33. podkreśla znaczenie „pracy 4.0” i jej cyfrowej przyszłości dla kształtowania pracy 

przyjaznej rodzinie i lepszej możliwości godzenia życia rodzinnego i zawodowego; 

34. podkreśla potencjał cyfryzacji w zastosowaniu elastycznych form zatrudnienia, zwłaszcza 

w ułatwieniu ponownego wejścia na rynek pracy kobietom po zakończeniu urlopu 
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macierzyńskiego; 

35. wskazuje, że cyfrowa rewolucja powoduje zmianę metod pracy, co prowadzi do 

zwiększenia liczby nietypowych i elastycznych stosunków pracy; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do oceny konieczności modernizacji prawodawstwa z zakresu 

opieki społecznej i zatrudnienia, aby iść z duchem zmian i do zachęcania partnerów 

społecznych do aktualizowania układów zbiorowych, tak aby obowiązujące standardy 

ochrony w miejscu pracy zostały także zachowane w cyfrowym otoczeniu; 

36. docenia pozytywne skutki elastyczniejszej organizacji pracy odczuwane przez niektóre 

osoby, co pozwala im na osiągnięcie lepszej równowagi pomiędzy pracą a życiem;  

podkreśla zalety odczuwane przez osoby z obszarów wiejskich i mniej rozwiniętych 

gospodarczo, które mogą w ten sposób wejść na cyfrowy rynek pracy; zwraca uwagę na 

fakt, że uelastycznienie metod pracy dzięki cyfryzacji może również prowadzić do 

niepewnych form zatrudnienia; podkreśla konieczność zagwarantowania, aby 

dotychczasowe standardy zabezpieczenia społecznego, minimalnego wynagrodzenia, tam 

gdzie istnieją, współzarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zostały zachowane; 

37. wzywa Komisję, państwa członkowskie i partnerów społecznych do opracowania strategii 

w celu zagwarantowania, że osoby wykonujące pracę tak jakby były zatrudnione – 

niezależnie od tego czy mają oficjalny status samozatrudnionych czy też inny – mają 

odpowiednie prawa wynikające z prawa pracy, z uwzględnieniem prawa do rokowań 

zbiorowych; 

38. podkreśla konieczność zdefiniowania samozatrudnienia, aby zapobiegać fikcyjnemu 

samozatrudnieniu; wzywa Komisję do promowania wymiany pomiędzy państwami 

członkowskimi w zakresie różnych form samozatrudnienia przy uwzględnieniu 

mobilności i delokalizacji pracy cyfrowej; uważa, że ta kwestia powinna zostać podjęta 

przez platformę w sprawie pracy niezarejestrowanej jako jej zadanie; 

39. podkreśla potencjał gospodarki platform w zakresie tworzenia miejsc pracy i elastycznych 

dodatkowych dochodów; 

40. podkreśla konieczność ochrony trwałości miejsc pracy w sektorze kultury i sektorze 

kreatywnym w erze cyfrowej, zapewniając artystom i twórcom otrzymywanie 

sprawiedliwej zapłaty za dzieła i twórczość rozpowszechniane za pośrednictwem platform 

internetowych; 

41. podkreśla, że gospodarka dzielenia się wymaga zdefiniowania na nowo stosunków 

społecznych w świecie pracy; podkreśla, że państwa członkowskie muszą koniecznie 

dostosować swoje przepisy do gospodarki cyfrowej, zwłaszcza do gospodarki dzielenia 

się; wzywa Komisję, państwa członkowskie i partnerów społecznych do opracowania 

strategii w celu zapewnienia organom krajowym dostępu do wszystkich właściwych 

informacji oraz zagwarantowania, że podatki są płacone z tytułu wszystkich form pracy; 

42. podkreśla, że zamierzona przez Komisję harmonizacja dostaw paczek nie powinna 

prowadzić do pogorszenia ochrony socjalnej i warunków pracy dostawców paczek 

niezależnie od ich statusu zatrudnienia; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

zagwarantowania, aby prawa pracowników w tym sektorze dotyczące dostępu do 

systemów zabezpieczenia społecznego oraz prawa do zbiorowych rokowań były 
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respektowane; 

43. podkreśla, że w przypadku nowych form zatrudnienia musi obowiązywać swoboda 

zrzeszania się, która jest prawem podstawowym; podkreśla, że ma to zastosowanie 

również do prawa do zawierania układów zbiorowych oraz prawa pracowników do 

tworzenia organizacji; 

44. wzywa partnerów społecznych do zapewniania pracownikom odpowiednich informacji 

dotyczących warunków pracy i praw pracowników w ramach platform crowdworkingu; 

45. podkreśla, że cyfryzacja pracy stawia nowe wyzwania wobec pracodawców i 

pracowników, i musi znajdować odzwierciedlenie w jasnych uregulowaniach w sprawie 

ochrony danych pracowników; wzywa Komisję do ustanowienia wysokich minimalnych 

standardów w ramach podstawowego rozporządzenia o ochronie danych UE; podkreśla, 

że państwa członkowskie muszą mieć możliwość wprowadzania bardziej wymagających 

działań, wykraczających poza wysokie unijne minimalne standardy; 

46. podkreśla, że konieczna jest ochrona danych pracowników uwzględniająca nowe formy 

gromadzenia danych; podkreśla, że nowe stosunki człowiek-maszyna tworzą również 

możliwość odciążenia i wsparcia w integracji osób starszych oraz pracowników słabszych 

fizycznie lub umysłowo; zwraca uwagę na kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy w 

odniesieniu do stosunków człowiek-maszyna; 

47. uważa, że należy koniecznie dokonać oceny wpływu cyfryzacji na bezpieczeństwo i 

higienę pracy oraz dostosować istniejące środki w tym obszarze; stwierdza, że 

pracownikowi wykonującemu powierzone mu zadania z domu w ramach telepracy lub 

crowdworkingu mogą zdarzać się wypadki; podkreśla, że związane z pracą problemy 

dotyczące zdrowia psychicznego, takie jak „wypalenie” spowodowane ciągłą 

dostępnością i zanikiem tradycyjnych godzin pracy stwarzają poważne ryzyko dla 

pracowników; wzywa Komisję do zlecenia przeprowadzenia badania na temat skutków 

ubocznych cyfryzacji, takich jak wpływ zwiększenia intensywności pracy na dobrostan 

psychiczny i życie rodzinne pracowników oraz rozwijanie zdolności poznawczych u 

dzieci; 

48. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia 

społecznego osobom samozatrudnionym i pracownikom zewnętrznym, których 

najbardziej dotyczą nowe formy zatrudnienia; 

49. podkreśla, że zapewnienie zabezpieczenia społecznego stanowi kompetencję państw 

członkowskich; 

50. uznaje istnienie bardzo różnych form ochrony socjalnej dla osób samozatrudnionych w 

państwach członkowskich; wzywa państwa członkowskie do opracowania systemów 

zabezpieczenia społecznego, wraz z partnerami społecznymi i zgodnie z krajowymi 

przepisami i praktykami, aby zapewnić lepszą ochronę socjalną w szczególności w 

odniesieniu do emerytur, niepełnosprawności, macierzyństwa/ojcostwa, choroby i 

bezrobocia. 
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