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Poprawka 1
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Umocowanie 33 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 23 maja 2013 r. w 
sprawie warunków pracy oraz norm bhp 
w związku z niedawnymi pożarami 
zakładów i katastrofą budowlaną w 
Bangladeszu1,
__________________
1 P7_TA(2013)0230

Or. de

Poprawka 2
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że inspekcje pracy 
odgrywają istotną rolę w zakresie ochrony 
praw pracowników, zapobiegania 
nadużyciom ze strony pracodawców oraz 
wspierania sprawiedliwego i społecznego 
wzrostu gospodarczego, ponieważ 
przyczyniają się do tego, że wynagrodzenie 
jest faktycznie wypłacane a składki na 
ubezpieczenie społeczne są odprowadzane, 
przez co zwiększają się dochody z 
podatków i dochody kas ubezpieczenia 

A. mając na uwadze, że inspekcje pracy 
odgrywają istotną rolę w zakresie ochrony 
praw pracowników, zapobiegania 
naruszaniu prawa pracy oraz wspierania 
sprawiedliwego i społecznego wzrostu 
gospodarczego, ponieważ przyczyniają się 
do tego, że wynagrodzenie jest faktycznie 
wypłacane a składki na ubezpieczenie 
społeczne są odprowadzane, przez co 
zwiększają się dochody z podatków i
dochody kas ubezpieczenia społecznego;
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społecznego;

Or. fi

Poprawka 3
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że inspekcje pracy 
odgrywają istotną rolę w zakresie ochrony 
praw pracowników, zapobiegania 
nadużyciom ze strony pracodawców oraz 
wspierania sprawiedliwego i społecznego 
wzrostu gospodarczego, ponieważ 
przyczyniają się do tego, że wynagrodzenie 
jest faktycznie wypłacane a składki na 
ubezpieczenie społeczne są odprowadzane, 
przez co zwiększają się dochody z 
podatków i dochody kas ubezpieczenia 
społecznego;

A. mając na uwadze, że inspekcje pracy 
odgrywają istotną rolę w zakresie ochrony 
praw pracowników, zapewniania norm 
bezpieczeństwa i higieny oraz walki z 
niebezpiecznymi środowiskami pracy, w 
zakresie zapobiegania nadużyciom ze 
strony pracodawców oraz wspierania 
sprawiedliwego i społecznego wzrostu 
gospodarczego, ponieważ przyczyniają się 
do tego, że wynagrodzenie jest faktycznie 
wypłacane a składki na ubezpieczenie 
społeczne są odprowadzane, przez co 
zwiększają się dochody z podatków i 
dochody kas ubezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 4
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że inspekcje pracy 
odgrywają istotną rolę w zakresie ochrony 
praw pracowników, zapobiegania 
nadużyciom ze strony pracodawców oraz 
wspierania sprawiedliwego i społecznego 
wzrostu gospodarczego, ponieważ 

A. mając na uwadze, że inspekcje pracy 
odgrywają istotną rolę w zakresie ochrony 
praw pracowników, zapobiegania 
nadużyciom ze strony pracodawców, 
zwiększania poziomu bezpieczeństwa i 
higieny w miejscu pracy oraz wspierania 
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przyczyniają się do tego, że wynagrodzenie 
jest faktycznie wypłacane a składki na 
ubezpieczenie społeczne są odprowadzane, 
przez co zwiększają się dochody z 
podatków i dochody kas ubezpieczenia 
społecznego;

sprawiedliwego i społecznego wzrostu 
gospodarczego, ponieważ przyczyniają się 
do tego, że wynagrodzenie jest faktycznie 
wypłacane a składki na ubezpieczenie 
społeczne są odprowadzane, przez co 
zwiększają się dochody z podatków i 
dochody kas ubezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 5
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że inspekcje pracy 
odgrywają istotną rolę w zakresie ochrony 
praw pracowników, zapobiegania 
nadużyciom ze strony pracodawców oraz 
wspierania sprawiedliwego i społecznego 
wzrostu gospodarczego, ponieważ 
przyczyniają się do tego, że wynagrodzenie 
jest faktycznie wypłacane a składki na 
ubezpieczenie społeczne są odprowadzane, 
przez co zwiększają się dochody 
z podatków i dochody kas ubezpieczenia 
społecznego;

A. mając na uwadze, że inspekcje pracy 
odgrywają istotną rolę w zakresie ochrony 
praw pracowników, zapobiegania 
nadużyciom ze strony pracodawców oraz 
wspierania sprawiedliwego i społecznego 
wzrostu gospodarczego, ponieważ 
przyczyniają się do tego, że wynagrodzenie 
jest faktycznie wypłacane, a składki na 
ubezpieczenie społeczne są odprowadzane, 
przez co zwiększają się dochody 
z podatków i dochody kas ubezpieczenia 
społecznego, a przy tym zapewniają 
pracownikom dostęp do ubezpieczeń 
społecznych, takich jak ubezpieczenia 
chorobowe, wypadkowe, emerytalne itp.;

Or. fr

Poprawka 6
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie stosują szereg modeli 
przeprowadzania różnych określonych 
inspekcji w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 7
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że inspekcja pracy 
jest coraz bardziej potrzebna w kontekście 
delegowania pracowników w całej 
Europie;

Or. fr

Poprawka 8
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że inspekcje pracy 
odgrywają kluczową rolę w zakresie 
zapewniania, że prawa są wcielane w życie 
poprzez zapewnianie poszanowania 
prawa, znajomość praw i obowiązków 
wśród podmiotów, a także poprzez
możliwości zapobiegania wypadkom i
nadużyciom;

Or. en
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Poprawka 9
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że celem inspekcji 
pracy jest kontrola przestrzegania 
zupełnie podstawowych przepisów, 
dotyczących m.in. czasu pracy, przerw itp., 
jak również całego zakresu przepisów w 
dziedzinie ochrony pracowników oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy; ponadto 
formy zatrudnienia w pełnym wymiarze 
czasu pracy na czas nieokreślony, a także 
niepewne i nietypowe formy zatrudnienia, 
takie jak zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na 
czas określony, praca tymczasowa, jak 
również transgraniczną działalność w 
postaci delegowania pracowników należy 
obecnie i w przyszłości poddawać 
dokładniejszej kontroli pod względem ich 
stosowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bądź w celu odróżnienia ich od 
takich form, jak działalność na własny 
rachunek, oraz od ich nieuczciwych 
wariantów w postaci pozorowanego 
samozatrudnienia i pozorowanego 
oddelegowania, które często wiążą się z 
przedsiębiorstwami działającymi na 
zasadzie skrzynki pocztowej lub pracą 
tymczasową;

Or. de

Poprawka 10
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że konieczne jest, 
aby inspekcje pracy mogły również działać 
na zasadzie partnerstwa 
z przedsiębiorstwami;

Or. fr

Poprawka 11
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że w związku z 
udzielaniem zamówień, zlecaniem 
podwykonawstwa, korzystaniem z usług 
firm zewnętrznych oraz stosowaniem na 
całym świecie tzw. „przedłużonych miejsc 
produkcji” przedsiębiorstwa przerzucają 
odpowiedzialność, również cywilną, za 
warunki pracy oraz bezpieczeństwo i 
higienę pracy w ramach regionalnych, 
krajowych, europejskich i 
międzynarodowych łańcuchów wartości 
na inne, najczęściej słabsze podmioty; 

Or. de

Poprawka 12
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że konieczne jest 
wzmocnienie inspekcji pracy w MŚP i na 
małych placach budowy;
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Or. fr

Poprawka 13
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że 
odpowiedzialność przedsiębiorstw 
wielonarodowych za warunki pracy, życie 
oraz zdrowie pracowników, którzy 
produkują towary i świadczą usługi, nie 
kończy się za drzwiami zakładu ani za 
bramą fabryki, jak również nie można jej 
zapewnić wyłącznie w ramach 
porozumień w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 14
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że nierejestrowana 
praca negatywnie wpływa na gospodarkę
państw członkowskich i na stabilność 
finansową europejskiego modelu 
społecznego oraz zakłóca finansowanie 
i podział świadczeń społecznych i usług 
publicznych;

B. mając na uwadze, że nierejestrowana 
praca negatywnie wpływa na gospodarki
państw członkowskich i na stabilność 
finansową europejskiego modelu 
społecznego oraz zakłóca finansowanie 
i podział świadczeń społecznych i usług 
publicznych;

Or. fr
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Poprawka 15
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że nierejestrowana 
praca negatywnie wpływa na gospodarkę 
państw członkowskich i na stabilność 
finansową europejskiego modelu 
społecznego oraz zakłóca finansowanie i 
podział świadczeń społecznych i usług 
publicznych;

B. mając na uwadze, że nierejestrowana 
praca negatywnie wpływa na gospodarkę 
państw członkowskich i na stabilność 
finansową europejskiego modelu 
społecznego oraz zakłóca finansowanie i 
podział świadczeń społecznych i usług 
publicznych, a osoby wykonujące taką 
pracę muszą zmagać się z niepewnością, 
brakiem ochrony i ubóstwem zarówno 
obecnie, jak i już jako osoby w podeszłym 
wieku;

Or. de

Poprawka 16
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że inspektorzy 
pracy pełnią istotną rolę w egzekwowaniu 
praw pracowników, zapobieganiu 
nadużyciom oraz wspieraniu rozwoju
gospodarczego i społecznego;

Or. de

Poprawka 17
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w wyniku 
kryzysu gospodarczego obciążenie pracą 
oraz presja wywierana na pracowników 
uległy zwiększeniu, co wpływa w 
szczególności na wydłużenie czasu pracy, 
oraz że w związku z tym należy 
podejmować więcej inicjatyw w zakresie 
inspekcji ukierunkowanych na warunki 
pracy;

Or. de

Poprawka 18
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że outsourcing 
w drodze podwykonawstwa i pracy 
tymczasowej oznacza często mniej 
wykwalifikowanych pracowników 
i luźniejsze stosunki pracy, przez co 
trudniej jest ustalać odpowiedzialność 
w odniesieniu do przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);

Or. fr

Poprawka 19
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze coraz nowsze formy 
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zatrudnienia, które jest coraz trudniej 
uwzględniać w obowiązujących 
przepisach;

Or. de

Poprawka 20
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że zatrudnieni 
nielegalnie pracownicy odczuwają wtórne 
negatywne konsekwencje, takie jak brak 
dostępu do szkoleń, ograniczenia 
psychologiczne związane z tym, że mogą 
ulec wypadkowi lub zostać złapani, co 
z kolei ma wpływ na wydajność 
przedsiębiorstw i na całą gospodarkę;

C. mając na uwadze, że zatrudnieni 
nielegalnie pracownicy odczuwają wtórne 
negatywne konsekwencje, takie jak brak 
dostępu do informacji, medycyny pracy 
i szkoleń, ograniczenia psychologiczne 
związane z tym, że mogą ulec wypadkowi 
lub zostać złapani, co z kolei ma wpływ na 
wydajność przedsiębiorstw i na całą 
gospodarkę;

Or. fr

Poprawka 21
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że zatrudnieni 
nielegalnie pracownicy odczuwają wtórne 
negatywne konsekwencje, takie jak brak 
dostępu do szkoleń, ograniczenia 
psychologiczne związane z tym, że mogą 
ulec wypadkowi lub zostać złapani, co z 
kolei ma wpływ na wydajność 
przedsiębiorstw i na całą gospodarkę;

C. mając na uwadze, że zatrudnieni 
nielegalnie pracownicy odczuwają wtórne 
negatywne konsekwencje, takie jak brak 
dostępu do szkoleń, ograniczenia 
psychologiczne związane z tym, że mogą 
ulec wypadkowi lub zostać złapani, co z 
kolei ma wpływ na wydajność 
przedsiębiorstw i na całą gospodarkę, a 
także długofalowe konsekwencje, takie jak 
brak uprawnień emerytalnych lub bardzo 
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niskie świadczenia emerytalne, co 
prowadzi do zwiększenia zagrożenia 
ubóstwem;

Or. en

Poprawka 22
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że nierejestrowana 
praca odpowiada za zakłócenia 
konkurencji na rynku wewnętrznym, 
ponieważ powoduje nieuczciwą 
konkurencję względem innych państw i
przedsiębiorstw;

D. mając na uwadze, że nierejestrowana 
praca odpowiada za zakłócenia 
konkurencji na rynku wewnętrznym, 
ponieważ powoduje nieuczciwą 
konkurencję względem innych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 23
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że konsolidacja 
prawdziwego wspólnego rynku 
i eliminacja wszelkich form dumpingu 
socjalnego są ze sobą wzajemnie 
powiązane;

Or. fr

Poprawka 24
Evelyn Regner
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Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że zatrudnienie bez 
ubezpieczenia prowadzi do nieuczciwej 
konkurencji między pracownikami 
ubezpieczonymi a pracownikami 
nieubezpieczonymi, co skutkuje dalszym 
osłabieniem praw pracowniczych;

Or. de

Poprawka 25
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich zjawisko 
nierejestrowanej pracy – również w 
wyniku kryzysu – jest nadal coraz 
powszechniejsze;

Or. de

Poprawka 26
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze bardzo niekorzystny 
wpływ nierejestrowanej pracy na 
nierówny podział obciążeń podatkowych, 
kosztem osób pracujących zarobkowo, 
oraz korzystne oddziaływanie skutecznego 
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ograniczenia tego zjawiska na wzrost 
zysków publicznych, na ochronę 
społecznie sprawiedliwych systemów 
podatkowych i emerytalnych, a także na 
zasadną i „inteligentną“ alokację 
wspólnych kosztów;

Or. el

Poprawka 27
Emer Costello

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że środki w zakresie 
informowania o nieprawidłowościach są 
niezbędne w celu skuteczniejszego
wykrywania nadużyć i zapewniania 
ochrony osoby informującej o
nieprawidłowościach, oraz mając na 
uwadze, że UE i państwa członkowskie 
mają obowiązek zapewnienia ochrony 
osobie informującej o
nieprawidłowościach;

Or. en

Poprawka 28
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że zapobieganie 
zagrożeniom konieczne jest do 
ograniczenia wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych; mając na uwadze, 
że sprawne zarządzanie bezpieczeństwem 
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i higieną pracy przynosi korzystne skutki 
na szczeblu zarówno krajowym, jak 
i europejskim, a także dla przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 29
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że zasoby kadrowe i 
finansowe dostępne w systemie kontroli są 
w różnym stopniu niewystarczające do 
skutecznego przeprowadzania inspekcji 
pracy, z czego wynika, że w UE brakuje 
strategicznego planowania w zakresie 
zapewnienia personelu w inspektoratach 
pracy, przy czym w wielu krajach liczba 
inspektorów pracy stale się zmniejsza, 
natomiast ich praca staje się coraz 
bardziej złożona;

Or. de

Poprawka 30
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że fragmentacja
rynku pracy w połączeniu z 
niekontrolowaną i nieuregulowaną 
ekspansją elastycznych form zatrudnienia 
w niektórych państwach członkowskich, 
które, pociągając za sobą bardzo niski 
poziom wynagrodzeń, kształtują warunki 
do dalszego zaostrzania się zjawiska 



AM\1005553PL.doc 17/112 PE521.490v01-00

PL

nierejestrowanej pracy;

Or. el

Poprawka 31
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że w wyniku 
wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych umiera co roku 
168 tys. obywateli europejskich, 
a 7 mln obywateli wskutek wypadków 
doznaje urazów1;
__________________
1 EU-OSHA.

Or. fr

Poprawka 32
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że sektory, które są 
najbardziej narażone na zjawisko pracy 
nierejestrowanej, przykładowo sektory 
budowlany, bezpieczeństwa, usług 
czystościowych i domowych, a także usług 
noclegowych i żywieniowych, 
charakteryzują się dużą intensywnością 
pracy, której typowe cechy to niepewne 
warunki pracy i wynagrodzenia;

Or. de
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Poprawka 33
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw E d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że celem pracy 
nierejestrowanej jest unikanie płacenia 
podatków i ponoszenia kosztów 
zabezpieczenia społecznego oraz 
obchodzenie innych obowiązujących 
przepisów;

Or. de

Poprawka 34
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw E e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ee. mając na uwadze, że – w odniesieniu 
do zabezpieczenia społecznego i 
wynagrodzenia – praca nierejestrowana 
ma negatywne konsekwencje zarówno dla 
wykonujących ją osób, jak i dla innych 
pracowników;

Or. de

Poprawka 35
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw E f (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ef. mając na uwadze, że tworzenie sieci 
podwykonawców wspiera zjawisko pracy 
nierejestrowanej, oraz że praca 
nierejestrowana prowadzi do wzrostu 
liczby osób (pozornie) 
samozatrudnionych, których praca 
również nie jest po części zgłaszana;

Or. de

Poprawka 36
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw E g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eg. mając na uwadze, że istnieje ścisły 
związek między nielegalną imigracją a 
pracą nierejestrowaną, ponieważ osoby, 
które przebywają nielegalnie na 
terytorium Europy nie mogą zdobyć 
stałego zatrudnienia, a tym samym nie 
podlegają żadnej ochronie;

Or. de

Poprawka 37
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw E h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eh. mając na uwadze, że z tytułu 
wykonywania pracy nierejestrowanej 
pracownicy nie są objęci ubezpieczeniem 
społecznym, chorobowym ani 
wypadkowym, przez co narażeni są na 
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zwiększone ryzyko strat finansowych;

Or. de

Poprawka 38
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw E i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ei. mając na uwadze, że inspekcje pracy w 
zakresie transgranicznych usług i 
stosunków pracy odnoszą się do sytuacji 
transgranicznej, a transgraniczny dostęp 
do danych jest niewystarczający;

Or. de

Poprawka 39
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Motyw E j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ej. mając na uwadze, że pracownicy 
często wykonują pracę nierejestrowaną 
nie z własnej woli, lecz są do tego 
zmuszeni;

Or. de

Poprawka 40
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że inspekcje pracy stanowią 
zadanie publiczno-prawne, które, o ile nie 
istnieją równoważne podmioty, mogą być 
przeprowadzane wyłącznie przez 
publicznych i niezależnych pracowników; 

1. podkreśla, że inspekcje pracy stanowią 
zadanie publiczno-prawne, które podlega
wyłącznym kompetencjom państw 
członkowskich;

Or. fi

Poprawka 41
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że inspekcje pracy stanowią 
zadanie publiczno-prawne, które, o ile nie 
istnieją równoważne podmioty, mogą być 
przeprowadzane wyłącznie przez 
publicznych i niezależnych pracowników;

1. podkreśla, że inspekcje pracy stanowią 
zadanie publiczno-prawne, które może być 
przeprowadzane wyłącznie przez 
publicznych i niezależnych pracowników;
to jednak nie powinno wykluczać 
wspomagania inspektorów pracy przez 
przedstawicieli partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 42
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że inspekcje pracy stanowią 
zadanie publiczno-prawne, które, o ile nie 
istnieją równoważne podmioty, mogą być 
przeprowadzane wyłącznie przez 
publicznych i niezależnych pracowników;

1. podkreśla, że inspekcje pracy stanowią 
zadanie publiczno-prawne, które, o ile nie 
istnieją równoważne podmioty, może być 
przeprowadzane wyłącznie przez publiczne 
i niezależne organy;

Or. de



PE521.490v01-00 22/112 AM\1005553PL.doc

PL

Poprawka 43
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że inspekcje pracy stanowią 
zadanie publiczno-prawne, które, o ile nie 
istnieją równoważne podmioty, mogą być 
przeprowadzane wyłącznie przez 
publicznych i niezależnych pracowników;

1. podkreśla, że inspekcje pracy stanowią 
zadanie publiczno-prawne, które, o ile nie 
istnieją równoważne podmioty, może być 
przeprowadzane wyłącznie przez publiczne 
i niezależne organy;

Or. de

Poprawka 44
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że inspekcje pracy stanowią 
zadanie publiczno-prawne, które, o ile nie 
istnieją równoważne podmioty, mogą być 
przeprowadzane wyłącznie przez 
publicznych i niezależnych pracowników;

1. podkreśla, że inspekcje pracy stanowią 
zadanie publiczno-prawne, które, o ile nie 
istnieją równoważne podmioty cechujące 
się niezależnością i dysponujące 
wystarczającymi zasobami, powinny być 
przeprowadzane przez publicznych i 
niezależnych pracowników;

sądzi, że należy zapewnić niezależność 
służb prewencyjnych względem 
pracodawców; uważa, że w celu ochrony 
zdrowia w miejscu pracy działania 
dotyczące monitorowania sytuacji, 
zgłaszania nieprawidłowości, 
wykonywania ekspertyz medycznych 
i udzielania związanych z tym 
profesjonalnych porad mogą być 
wykonywane wyłącznie przez niezależnych 
pracowników służby zdrowia; wyraża 
ubolewanie, że w niektórych państwach 
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członkowskich zarządzanie usługami 
ochrony zdrowia w miejscu pracy 
powierzone jest stowarzyszeniom 
pracodawców – będącym i sędzią, i stroną 
– których walne zgromadzenie stanowi 
faktyczny organ decyzyjny;

Or. xm

Poprawka 45
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie opracowania 
krajowych planów działania w zakresie 
reorganizacji i wzmocnienia 
mechanizmów inspekcji pracy i 
finansowania ich z europejskich funduszy 
strukturalnych, z uwzględnieniem 
wartości dodanej skutecznej kontroli 
pracy zarówno dla wzmocnienia spójności 
społecznej, jak i ogólnej konsolidacji 
sprawiedliwości pracowniczej;

Or. el

Poprawka 46
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. stwierdza, że inspekcje pracy 
odgrywają zasadniczą rolę w zakresie 
prewencji i kontroli oraz przyczyniają się 
do poprawy dostępności informacji 
i wiedzy fachowej w przedsiębiorstwach; 
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zachęca państwa członkowskie do 
wzmocnienia kadr i zasobów swojej 
inspekcji pracy oraz osiągnięcia celu, 
zgodnie z którym jeden inspektor 
powinien przypadać na 
10 tys. pracowników, zgodnie 
z zaleceniami MOP, jak również do 
zaostrzenia sankcji wobec przedsiębiorstw, 
które nie wywiązują się ze swoich 
zobowiązań w zakresie praw 
podstawowych (wynagrodzeń, czasu pracy 
i BHP); uważa, że sankcje te muszą być 
skuteczne, odstraszające i proporcjonalne;

Or. fr

Poprawka 47
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę na to, że wszystkie 
kategorie pracowników najemnych i 
pracujących na własny rachunek, bez 
względu na ich status, stosunek pracy czy 
pochodzenie, objęte są zakresem 
kompetencji krajowych inspektoratów 
pracy i muszą podlegać takiej samej 
ochronie;

2. zwraca uwagę na to, że na szczeblu 
krajowym określa się zakres definicji 
pracy wykonywanej w ramach stosunku 
pracy oraz grup podlegających nadzorowi 
organów kontrolnych, a także sposób 
zapewnienia takiej samej ochrony tych 
grup;

Or. fi

Poprawka 48
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę na to, że wszystkie 2. zwraca uwagę na to, że wszystkie 
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kategorie pracowników najemnych i 
pracujących na własny rachunek, bez 
względu na ich status, stosunek pracy czy 
pochodzenie, objęte są zakresem 
kompetencji krajowych inspektoratów 
pracy i muszą podlegać takiej samej 
ochronie;

kategorie pracowników, bez względu na 
ich status, stosunek pracy czy pochodzenie, 
objęte są zakresem kompetencji krajowych 
inspektoratów pracy i muszą podlegać 
takiej samej ochronie;

Or. de

Poprawka 49
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę na to, że wszystkie 
kategorie pracowników najemnych i 
pracujących na własny rachunek, bez 
względu na ich status, stosunek pracy czy 
pochodzenie, objęte są zakresem 
kompetencji krajowych inspektoratów 
pracy i muszą podlegać takiej samej 
ochronie;

2. zwraca uwagę na to, że wszystkie 
kategorie pracowników i osób pracujących 
na własny rachunek, bez względu na ich 
status, stosunek pracy czy pochodzenie, 
objęte są zakresem kompetencji krajowych 
inspektoratów pracy i muszą podlegać 
takiej samej ochronie;

Or. de

Poprawka 50
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca uwagę na to, że wszystkie 
kategorie pracowników najemnych i 
pracujących na własny rachunek, bez 
względu na ich status, stosunek pracy czy 
pochodzenie, objęte są zakresem 
kompetencji krajowych inspektoratów 

2. zwraca uwagę na to, że wszystkie 
kategorie pracowników najemnych i 
pracujących na własny rachunek, bez 
względu na ich status, stosunek pracy czy 
pochodzenie, objęte są zakresem 
kompetencji krajowych inspektoratów 
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pracy i muszą podlegać takiej samej 
ochronie;

pracy i muszą podlegać takiej samej 
ochronie; podkreśla, że wszelkie próby 
ograniczania zakresu inspekcji pracy 
mają ujemny wpływ na bezpieczeństwo i 
higienę pracy, a także na prawa 
poszczególnych osób;

Or. en

Poprawka 51
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca uwagę na potrzebę poszerzenia 
roli, kształcenia menedżerów i 
koordynacji obowiązków krajowych 
systemów inspekcji pracy w celu 
adekwatnego ich dostosowania do 
rosnących wymagań w zakresie 
przeprowadzanych kontroli, które –
między innymi – są wynikiem zmian w 
stosunkach pracy;

Or. el

Poprawka 52
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że inspekcje pracy mogą być 
skuteczne tylko wtedy, kiedy dokonujące 
ich organy będą dysponować 
odpowiednimi zasobami finansowymi 
i kadrowymi; wyraża zaniepokojenie tym, 
że inspektoraty pracy w państwach 

3. jest zdania, że inspekcje pracy mogą być 
skuteczne tylko wtedy, kiedy dokonujące 
ich organy będą dysponować 
odpowiednimi zasobami finansowymi 
i kadrowymi; wyraża zaniepokojenie tym, 
że inspektoraty pracy w państwach 
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członkowskich cierpią na niedobór kadr; 
apeluje do państw członkowskich, by 
wzmocniły swoje systemy inspekcji pracy;

członkowskich cierpią na niedobór kadr; 
apeluje do państw członkowskich, by 
wzmocniły swoje systemy inspekcji pracy; 
inspekcja pracy odgrywa zasadniczą rolę 
w zakresie kontroli stosowania 
obowiązujących przepisów, a zatem 
w zakresie prewencji, w szczególności 
sprawując kontrolę nad przestrzeganiem 
godziwych warunków pracy w odniesieniu 
do grup pracowników podatnych na 
zagrożenia lub zawodów, które mogą być 
wykonywane „na czarno”; zachęca 
państwa członkowskie do zaostrzenia 
sankcji wobec przedsiębiorstw, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań 
w zakresie praw podstawowych 
(wynagrodzeń, BHP, w tym czasu pracy);

Or. fr

Poprawka 53
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że inspekcje pracy mogą być 
skuteczne tylko wtedy, kiedy dokonujące 
ich organy będą dysponować 
odpowiednimi zasobami finansowymi 
i kadrowymi; wyraża zaniepokojenie tym, 
że inspektoraty pracy w państwach 
członkowskich cierpią na niedobór kadr; 
apeluje do państw członkowskich, by 
wzmocniły swoje systemy inspekcji pracy;

3. jest zdania, że inspekcje pracy mogą być 
skuteczne tylko wtedy, kiedy dokonujące 
ich organy będą dysponować 
odpowiednimi zasobami finansowymi 
i kadrowymi; wyraża zaniepokojenie tym, 
że inspektoraty pracy w państwach 
członkowskich cierpią na niedobór kadr 
i szkoleń ustawicznych dotyczących 
zwłaszcza problematyki europejskiej; 
apeluje do państw członkowskich, by 
wzmocniły swoje systemy inspekcji pracy;

Or. fr

Poprawka 54
Antigoni Papadopoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że inspekcje pracy mogą być 
skuteczne tylko wtedy, kiedy dokonujące 
ich organy będą dysponować 
odpowiednimi zasobami finansowymi i 
kadrowymi; wyraża zaniepokojenie tym, że 
inspektoraty pracy w państwach 
członkowskich cierpią na niedobór kadr; 
apeluje do państw członkowskich, by 
wzmocniły swoje systemy inspekcji pracy;

3. jest zdania, że inspekcje pracy mogą być 
skuteczne tylko wtedy, kiedy dokonujące 
ich organy będą dysponować 
odpowiednimi zasobami finansowymi i 
kadrowymi; wyraża zaniepokojenie tym, że 
inspektoraty pracy w państwach 
członkowskich cierpią na niedobór kadr; 
apeluje do państw członkowskich, by 
wzmocniły swoje systemy inspekcji pracy, 
ponieważ powinien to być istotny,
integralny element krajowych planów 
zwalczania trwałego kryzysu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 55
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina o konieczności wspólnego 
szkolenia inspektorów pracy 
i zainteresowanych urzędników w celu 
zwiększenia skuteczności prawa 
wspólnotowego dotyczącego ochrony 
pracowników;

Or. fr

Poprawka 56
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że próby konsolidacji 
budżetu podejmowane przez niektóre 
państwa członkowskie nie powinny w 
żaden sposób ograniczać zasobów 
ludzkich, finansowania i logistyki 
instytucji audytowych zajmujących się 
inspekcją pracy;

Or. el

Poprawka 57
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że zobowiązania prawne 
i żądania pracowników wydają się 
stanowić dwa główne czynniki 
motywujące pracodawców do 
wprowadzania polityki prewencyjnej1;
__________________
1 EU-OSHA, badanie ESENER, 2009 r.

Or. fr

Poprawka 58
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wyraża przekonanie, że bez oceny 
zagrożeń niemożliwa jest właściwa 
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ochrona pracowników; za ważne uznaje 
wsparcie MŚP we wprowadzeniu polityki 
zapobiegania zagrożeniom; zwraca uwagę 
na pożyteczną rolę inicjatyw, takich jak 
OiRA1, które są proste, bezpłatne 
i konkretnie ukierunkowane;
__________________
1 Interaktywna ocena ryzyka online 
( Online interactive Risk Assessment), 
opracowana przez EU-OSHA.

Or. fr

Poprawka 59
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że wszystkie państwa 
członkowskie podpisały i ratyfikowały 
konwencję MOP nr 81 dotyczącą inspekcji 
pracy; apeluje zatem do państw 
członkowskich, aby przestrzegały zasad tej 
konwencji;

4. przypomina, że wszystkie państwa 
członkowskie podpisały i ratyfikowały 
konwencję MOP nr 81 dotyczącą inspekcji 
pracy; apeluje zatem do państw 
członkowskich, aby wdrażały zasady tej 
konwencji;

Or. de

Poprawka 60
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że inspekcje pracy są 
skuteczne jedynie wtedy, kiedy są 
niezapowiedziane, przeprowadzane 
wielokrotnie i w sposób losowy; zwraca 
uwagę, że w przypadku naruszeń należy 
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wprowadzić na tyle skuteczne sankcje, aby 
pracodawcy nie mogli czerpać żadnych 
zysków z obchodzenia obowiązujących 
przepisów taryfowych i ustawowych;

Or. de

Poprawka 61
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. zwraca uwagę, że wyniki inspekcji 
pracy muszą być opracowywane w jasno 
określonym terminie, aby możliwie jak 
najszybciej zapobiec nieprawidłowościom 
i zapewnić ochronę ich ofiarom;

Or. de

Poprawka 62
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. zwraca uwagę, że inspektorom pracy w 
państwach członkowskich należy 
zapewnić prawo do przeprowadzania 
inspekcji na miejscu, wykorzystywania 
inteligentnych środków kontroli, 
skoordynowanej współpracy ze wszystkimi 
zainteresowanymi organami, 
dysponowania odpowiednimi 
kompetencjami oraz niezależnego 
wykonywania swoich obowiązków 
zawodowych;

Or. de
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Poprawka 63
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 
umożliwiały im bezpłatne dochodzenie ich 
praw; zwraca uwagę, że środki służące 
temu celowi, takie jak przysługujące
ofierze bezpośrednie prawo skargi czy 
prawo do składania pozwów zbiorowych, 
skutecznie chronią poszkodowanych 
pracowników;

skreślony

Or. fi

Poprawka 64
Emer Costello

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 
umożliwiały im bezpłatne dochodzenie ich 
praw; zwraca uwagę, że środki służące 
temu celowi, takie jak przysługujące 
ofierze bezpośrednie prawo skargi czy 
prawo do składania pozwów zbiorowych, 
skutecznie chronią poszkodowanych 
pracowników;

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
przez inspektorów pracy lub zgłoszenia 
inspektorom pracy przypadków nadużyć 
przez osoby informujące o 
nieprawidłowościach, zapewniały 
zainteresowanym pracownikom oraz 
wszelkim zaangażowanym osobom 
informującym o nieprawidłowościach
ochronę i umożliwiały im bezpłatne 
dochodzenie ich praw; zwraca uwagę, że 
środki służące temu celowi, takie jak 
bezpośrednie prawo skargi czy prawo do 
składania pozwów zbiorowych, skutecznie 
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chronią poszkodowanych pracowników 
oraz osoby informujące o
nieprawidłowościach; apeluje do państw 
członkowskich o przyjęcie środków 
służących ochronie osób informujących o 
nieprawidłowościach i ich rodzin w celu 
skuteczniejszego wykrywania nadużyć;

Or. en

Poprawka 65
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 
umożliwiały im bezpłatne dochodzenie ich 
praw; zwraca uwagę, że środki służące 
temu celowi, takie jak przysługujące 
ofierze bezpośrednie prawo skargi czy
prawo do składania pozwów zbiorowych, 
skutecznie chronią poszkodowanych 
pracowników;

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 
umożliwiały im bezpłatne dochodzenie ich 
praw; zwraca uwagę, że środki służące 
temu celowi, takie jak przysługujące 
zainteresowanym pracownikom
bezpośrednie prawo skargi i prawo do 
składania pozwów zbiorowych, skutecznie 
chronią poszkodowanych pracowników;

Or. de

Poprawka 66
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 
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umożliwiały im bezpłatne dochodzenie ich 
praw; zwraca uwagę, że środki służące 
temu celowi, takie jak przysługujące 
ofierze bezpośrednie prawo skargi czy 
prawo do składania pozwów zbiorowych, 
skutecznie chronią poszkodowanych 
pracowników;

umożliwiały im bezpłatne dochodzenie ich 
praw; zwraca uwagę, że środki służące 
temu celowi, takie jak przysługujące 
ofierze bezpośrednie prawo skargi, 
skutecznie chronią poszkodowanych 
pracowników;

Or. de

Poprawka 67
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 
umożliwiały im bezpłatne dochodzenie ich 
praw; zwraca uwagę, że środki służące 
temu celowi, takie jak przysługujące 
ofierze bezpośrednie prawo skargi czy 
prawo do składania pozwów zbiorowych, 
skutecznie chronią poszkodowanych 
pracowników;

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 
umożliwiały im bezpłatne dochodzenie ich 
praw; zwraca uwagę, że środki służące 
temu celowi, takie jak przysługujące 
ofierze bezpośrednie prawo skargi, 
skutecznie chronią poszkodowanych 
pracowników;

Or. de

Poprawka 68
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 
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umożliwiały im bezpłatne dochodzenie ich 
praw; zwraca uwagę, że środki służące 
temu celowi, takie jak przysługujące 
ofierze bezpośrednie prawo skargi czy 
prawo do składania pozwów zbiorowych, 
skutecznie chronią poszkodowanych 
pracowników;

umożliwiały im dochodzenie ich praw; 
zwraca uwagę, że środki służące temu 
celowi, takie jak przysługujące ofierze
bezpośrednie prawo skargi czy prawo do 
składania pozwów zbiorowych, skutecznie 
chronią poszkodowanych pracowników;

Or. en

Poprawka 69
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 
umożliwiały im bezpłatne dochodzenie ich 
praw; zwraca uwagę, że środki służące 
temu celowi, takie jak przysługujące 
ofierze bezpośrednie prawo skargi czy 
prawo do składania pozwów zbiorowych, 
skutecznie chronią poszkodowanych 
pracowników;

5. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku nieprawidłowości ujawnionych 
w toku inspekcji pracy zapewniały 
zainteresowanym pracownikom ochronę i 
umożliwiały im bezpłatne dochodzenie ich 
praw; zwraca uwagę, że środki służące 
temu celowi, takie jak przysługujące 
ofierze bezpośrednie prawo skargi czy 
prawo do składania pozwów zbiorowych 
(prawa do powództw grupowych), a także 
mechanizmy ochrony osób informujących 
o nieprawidłowościach, skutecznie chronią 
poszkodowanych pracowników; podkreśla, 
że ważne jest, aby prawa pracowników 
migrujących o nieuregulowanym statusie 
były chronione i powinny one stać się 
jednym z przedmiotów troski; przypomina 
w tym kontekście państwom członkowskim 
o konwencji dotyczącej pracowników 
migrujących (postanowienia 
uzupełniające) z 1975 r. (nr 143);

Or. en
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Poprawka 70
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy było uznawane za 
niezgodne z prawem;

skreślony

Or. fi

Poprawka 71
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy było uznawane za 
niezgodne z prawem;

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
głównym celem inspekcji pracy było 
zapewnienie przestrzegania 
obowiązujących przepisów oraz aby cel 
ten osiągano w następującym porządku: 
przestrzeganie przepisów i usuwanie 
nieprawidłowości, również poprzez 
zapewnianie pracodawcom informacji i 
doradztwa: zgłaszanie z mocą wsteczną 
niezarejestrowanych pracowników itp.;

Or. de

Poprawka 72
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy było uznawane za 
niezgodne z prawem;

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy było usilnie ścigane 
sądownie i aby w stosownych przypadkach 
rozważyć uznawanie tego za niezgodne z 
prawem; podkreśla, że badania jasno 
wskazały, że największy wpływ w zakresie 
poprawy warunków pracy osiąga się 
poprzez zdecydowane, dobrze 
skoordynowane zapobieganie oraz 
inspekcje na wczesnych etapach;

Or. en

Poprawka 73
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy było uznawane za 
niezgodne z prawem;

6. wzywa państwa członkowskie do 
egzekwowania przepisów poprzez 
stosowanie sankcji;

Or. en

Poprawka 74
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy było uznawane za 
niezgodne z prawem;

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy było surowo karane 
odpowiednimi sankcjami,
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proporcjonalnymi do wagi popełnionego 
czynu;

Or. fr

Poprawka 75
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy było uznawane za 
niezgodne z prawem;

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
skutecznie i odstraszająco karały 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy;

Or. en

Poprawka 76
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy było uznawane za 
niezgodne z prawem;

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy podlegało sankcjom;

Or. hu

Poprawka 77
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy było uznawane za 
niezgodne z prawem;

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
karały nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących warunków pracy;

Or. en

Poprawka 78
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
warunków pracy było uznawane za 
niezgodne z prawem;

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
najpoważniejsze przypadki 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
warunków pracy były uznawane za 
niezgodne z prawem;

Or. en

Poprawka 79
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzenia systemu znakowania 
społecznego, aby zmotywować 
przedsiębiorstwa do bardziej uczciwego 
społecznie postępowania, co ostatecznie 
mogłoby pozwolić na ograniczenie 
kontroli ze strony inspekcji pracy, a co za 
tym idzie – na ich ukierunkowanie na 
sektory wymagające szczególnej uwagi;
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Or. fr

Poprawka 80
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaznacza, że stworzenie elektronicznej 
sieci wszystkich zainteresowanych 
organów socjalnych, jak np. belgijskiego 
Crossroads Bank for Social Security, oraz 
związana z tym ułatwiona wymiana danych 
między wszystkimi zainteresowanymi 
organami stanowią przydatny instrument 
dla krajowych inspektoratów pracy 
umożliwiający szybkie uzyskanie danych 
niezbędnych do przeprowadzenia 
inspekcji;

7. zaznacza, że stworzenie elektronicznej 
sieci wszystkich zainteresowanych 
organów socjalnych, jak np. belgijskiego 
Crossroads Bank for Social Security, oraz 
związana z tym ułatwiona wymiana danych 
między wszystkimi zainteresowanymi 
organami stanowią przydatny instrument 
dla krajowych inspektoratów pracy i 
partnerów społecznych umożliwiający 
szybkie uzyskanie danych niezbędnych do 
przeprowadzenia inspekcji;

Or. en

Poprawka 81
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że inspekcje pracy dotyczące 
migrantów z UE i państw trzecich
wykazują wiele problemów, przede 
wszystkim w odniesieniu do roli i zakresu 
kompetencji krajowych inspekcji pracy; 
zwraca uwagę, że krajowe elektroniczne 
systemy nakładające na pracodawców 
obowiązek natychmiastowej rejestracji 
pracowników z zagranicy, takie jak system 
LIMOSA w Belgii, znacznie ułatwiają
inspekcje pracy;

8. podkreśla, że inspekcje pracy
napotykają pewne wyzwania, jeśli chodzi 
o inspekcje dotyczące migrantów; 
podkreśla, że dla skuteczności inspekcji 
pracy ważne jest, aby inspekcje pracy 
miały wystarczającą świadomość sytuacji 
o wysokim poziomie zagrożenia 
nieprzestrzeganiem przepisów; zwraca 
uwagę, że krajowe elektroniczne systemy 
nakładające na pracodawców obowiązek 
natychmiastowej rejestracji pracowników z 
zagranicy, takie jak system LIMOSA w 
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Belgii, mogą znacznie ułatwić inspekcje 
pracy;

Or. en

Poprawka 82
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że inspekcje pracy dotyczące 
migrantów z UE i państw trzecich 
wykazują wiele problemów, przede 
wszystkim w odniesieniu do roli i zakresu 
kompetencji krajowych inspekcji pracy; 
zwraca uwagę, że krajowe elektroniczne 
systemy nakładające na pracodawców 
obowiązek natychmiastowej rejestracji 
pracowników z zagranicy, takie jak system 
LIMOSA16 w Belgii, znacznie ułatwiają 
inspekcje pracy;

8. podkreśla, że inspekcje pracy dotyczące 
migrantów z UE i państw trzecich 
wykazują wiele problemów, przede 
wszystkim w odniesieniu do roli i zakresu 
kompetencji krajowych inspekcji pracy;

__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html.

Or. en

Poprawka 83
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że inspekcje pracy dotyczące 
migrantów z UE i państw trzecich 
wykazują wiele problemów, przede 
wszystkim w odniesieniu do roli i zakresu 
kompetencji krajowych inspekcji pracy; 

8. podkreśla, że inspekcje pracy dotyczące 
migrantów z UE i państw trzecich 
wykazują wiele problemów, przede 
wszystkim w odniesieniu do roli i zakresu 
kompetencji krajowych inspekcji pracy; 
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zwraca uwagę, że krajowe elektroniczne 
systemy nakładające na pracodawców 
obowiązek natychmiastowej rejestracji 
pracowników z zagranicy, takie jak system 
LIMOSA16 w Belgii, znacznie ułatwiają
inspekcje pracy;

zwraca uwagę, że krajowe elektroniczne 
systemy nakładające na pracodawców 
obowiązek natychmiastowej rejestracji 
pracowników z zagranicy mogłyby
znacznie ułatwić inspekcje pracy;

__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html.

Or. en

Poprawka 84
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że inspekcje pracy dotyczące 
migrantów z UE i państw trzecich 
wykazują wiele problemów, przede 
wszystkim w odniesieniu do roli i zakresu 
kompetencji krajowych inspekcji pracy; 
zwraca uwagę, że krajowe elektroniczne 
systemy nakładające na pracodawców 
obowiązek natychmiastowej rejestracji 
pracowników z zagranicy, takie jak system 
LIMOSA w Belgii, znacznie ułatwiają 
inspekcje pracy;

8. podkreśla, że inspekcje pracy dotyczące 
migrantów lub pracowników 
delegowanych z UE i państw trzecich 
wykazują wiele problemów, przede 
wszystkim w odniesieniu do roli i zakresu 
kompetencji krajowych inspekcji pracy; 
zwraca uwagę, że krajowe elektroniczne 
systemy nakładające na pracodawców 
obowiązek natychmiastowej rejestracji 
pracowników z zagranicy, takie jak system 
LIMOSA w Belgii, znacznie ułatwiają 
inspekcje pracy;

Or. fr

Poprawka 85
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów; apeluje do 
państw członkowskich o formalne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
inspekcje pracy;

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola polegająca na tym, aby we 
własnym zakresie dążyć do zapewnienia
przestrzegania obowiązujących przepisów;

Or. fi

Poprawka 86
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów; apeluje do 
państw członkowskich o formalne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
inspekcje pracy;

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów;

Or. en

Poprawka 87
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
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obowiązujących przepisów; apeluje do 
państw członkowskich o formalne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
inspekcje pracy;

obowiązujących przepisów;

Or. en

Poprawka 88
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów; apeluje do 
państw członkowskich o formalne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
inspekcje pracy;

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów; apeluje do 
państw członkowskich o zapewnienie 
zaangażowania partnerów społecznych w 
inspekcje pracy, zgodnie z krajowymi 
tradycjami;

Or. en

Poprawka 89
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów; apeluje do 
państw członkowskich o formalne
zaangażowanie partnerów społecznych 
w inspekcje pracy;

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów; apeluje do 
państw członkowskich o zaangażowanie 
partnerów społecznych w inspekcje pracy;
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Or. fr

Poprawka 90
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów; apeluje do 
państw członkowskich o formalne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
inspekcje pracy;

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów; apeluje do 
państw członkowskich o formalne 
zaangażowanie partnerów społecznych 
zarówno w projektowanie, jak i 
formułowanie krajowych planów inspekcji
pracy;

Or. en

Poprawka 91
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów; apeluje do 
państw członkowskich o formalne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
inspekcje pracy;

9. zwraca uwagę, że wszystkim partnerom 
społecznym przypada ważna rola w 
zakresie przestrzegania obowiązujących 
przepisów; apeluje do państw 
członkowskich o formalne zaangażowanie 
partnerów społecznych w inspekcje pracy;

Or. de
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Poprawka 92
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że partnerom 
społecznym, a w szczególności 
przedstawicielom pracowników, przypada 
ważna rola w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów; apeluje do 
państw członkowskich o formalne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
inspekcje pracy;

9. zwraca uwagę, że partnerom społecznym 
przypada ważna rola w zakresie 
przestrzegania obowiązujących przepisów; 
apeluje do państw członkowskich o 
formalne zaangażowanie partnerów 
społecznych w inspekcje pracy;

Or. de

Poprawka 93
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. twierdzi, że na obszarach wiejskich 
przeprowadza się mniejszą liczbę inspekcji 
pracy; wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedniej liczby takich 
inspekcji również na obszarach wiejskich;

Or. de

Poprawka 94
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zachęca do tworzenia dodatkowych 
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struktur kontroli wymiaru sektorowego z 
udziałem trzech stron – państwa, 
pracowników i pracodawców – oraz do ich 
pilotażowego wdrożenia w państwach 
członkowskich, w których odsetek pracy 
nierejestrowanej jest najwyższy;

Or. el

Poprawka 95
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że w porównaniu do 
personelu zatrudnionego na stałe poziom 
warunków pracy pracowników czasowych 
jest bardzo często niewystarczający; 
zauważa, że w celu zapewnienia 
skuteczności inspekcji stosunków pracy 
pracowników czasowych należy rozszerzyć 
uprawnienia inspektorów na kontrolę 
przedsiębiorstw wynajmujących 
pracowników od innych przedsiębiorstw 
oraz że kontrola ta musi obejmować 
kwestie przestrzegania przepisów 
taryfowych i operacyjnych oraz 
minimalnego wynagrodzenia;

10. zwraca uwagę, że w porównaniu do 
personelu zatrudnionego na stałe poziom 
warunków pracy pracowników czasowych 
jest często niewystarczający; zauważa, że 
w celu zapewnienia skuteczności inspekcji 
stosunków pracy pracowników czasowych 
należy rozszerzyć uprawnienia 
inspektorów na kontrolę przedsiębiorstw 
wynajmujących pracowników od innych 
przedsiębiorstw oraz że kontrola ta musi 
obejmować kwestie przestrzegania 
przepisów taryfowych i operacyjnych oraz 
minimalnego wynagrodzenia;

Or. de

Poprawka 96
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że w porównaniu do 
personelu zatrudnionego na stałe poziom 
warunków pracy pracowników czasowych 

10. zwraca uwagę, że w porównaniu do 
personelu zatrudnionego na stałe poziom 
warunków pracy pracowników czasowych 
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jest bardzo często niewystarczający; 
zauważa, że w celu zapewnienia 
skuteczności inspekcji stosunków pracy 
pracowników czasowych należy rozszerzyć 
uprawnienia inspektorów na kontrolę 
przedsiębiorstw wynajmujących 
pracowników od innych przedsiębiorstw 
oraz że kontrola ta musi obejmować 
kwestie przestrzegania przepisów 
taryfowych i operacyjnych oraz
minimalnego wynagrodzenia;

jest bardzo często niewystarczający; 
zauważa, że w celu zapewnienia 
skuteczności inspekcji stosunków pracy 
pracowników czasowych należy rozszerzyć 
uprawnienia inspektorów na kontrolę 
przedsiębiorstw wynajmujących 
pracowników od innych przedsiębiorstw 
oraz że kontrola ta musi obejmować 
kwestie przestrzegania przepisów 
taryfowych i operacyjnych oraz równej 
płacy lub, w razie konieczności, 
minimalnego wynagrodzenia;

domaga się, aby taką samą uwagę 
zwracano na zapobieganie problemom 
dotyczącym bezpieczeństwa i higieny 
pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak 
i w sektorze publicznym; przypomina 
o wiążącym charakterze zasady 
niedyskryminacji;

Or. xm

Poprawka 97
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że w porównaniu do 
personelu zatrudnionego na stałe poziom 
warunków pracy pracowników czasowych 
jest bardzo często niewystarczający; 
zauważa, że w celu zapewnienia 
skuteczności inspekcji stosunków pracy 
pracowników czasowych należy rozszerzyć 
uprawnienia inspektorów na kontrolę 
przedsiębiorstw wynajmujących 
pracowników od innych przedsiębiorstw 
oraz że kontrola ta musi obejmować 
kwestie przestrzegania przepisów 
taryfowych i operacyjnych oraz 
minimalnego wynagrodzenia;

10. zwraca uwagę, że w porównaniu do 
personelu zatrudnionego na stałe poziom 
warunków pracy pracowników czasowych 
jest bardzo często niewystarczający; 
zauważa, że w celu zapewnienia 
skuteczności inspekcji stosunków pracy 
pracowników czasowych należy rozszerzyć 
uprawnienia inspektorów na kontrolę 
przedsiębiorstw wynajmujących 
pracowników od innych przedsiębiorstw 
oraz że kontrola ta musi obejmować 
kwestie przestrzegania przepisów 
taryfowych i operacyjnych oraz 
minimalnego wynagrodzenia w 
przypadkach, kiedy wymaga tego prawo 
państwa członkowskiego lub krajowe 
układy zbiorowe;
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Or. en

Poprawka 98
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że w porównaniu do 
personelu zatrudnionego na stałe poziom 
warunków pracy pracowników czasowych 
jest bardzo często niewystarczający; 
zauważa, że w celu zapewnienia 
skuteczności inspekcji stosunków pracy 
pracowników czasowych należy rozszerzyć 
uprawnienia inspektorów na kontrolę 
przedsiębiorstw wynajmujących 
pracowników od innych przedsiębiorstw 
oraz że kontrola ta musi obejmować 
kwestie przestrzegania przepisów 
taryfowych i operacyjnych oraz 
minimalnego wynagrodzenia;

10. zwraca uwagę, że w porównaniu do 
personelu zatrudnionego na stałe poziom 
warunków pracy pracowników czasowych 
jest bardzo często niewystarczający; 
zauważa, że w celu zapewnienia 
skuteczności inspekcji stosunków pracy 
pracowników czasowych należy rozszerzyć 
uprawnienia inspektorów na kontrolę 
przedsiębiorstw wynajmujących 
pracowników od innych przedsiębiorstw 
oraz że kontrola ta musi obejmować 
kwestie przestrzegania przepisów 
taryfowych i operacyjnych oraz 
minimalnego wynagrodzenia; pracownicy 
tymczasowi muszą mieć możliwość, przy 
pomocy usługi online lub strony 
internetowej, zaznajomienia się ze swoimi 
prawami (układu zbiorowego pracy);

Or. nl

Poprawka 99
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża krytykę w związku z szeroko 
zakrojonym zjawiskiem nadużywania 
umów o dzieło, dzięki którym można 
zaoszczędzić na kosztach związanych z 
wynagrodzeniem i zabezpieczeniem 
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społecznym; wzywa państwa członkowskie 
do przeciwdziałania temu zjawisku za 
pomocą środków regulacyjnych oraz do 
przygotowania inspektoratów pracy 
konkretnie na kontrolę umów o dzieło;

Or. de

Poprawka 100
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wyraża zaniepokojenie sytuacją 
pracowników sezonowych – pochodzących 
głównie z państw trzecich – w sektorze 
rolnym; jest zdania, że zwiększa się liczba 
inspekcji pracy w tym sektorze; 
przypomina, że również duża liczba 
stosunków pracy stanowi kombinację 
pracy rejestrowanej i nierejestrowanej;

Or. de

Poprawka 101
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że pracownicy, którzy 
świadczą usługi domowe, nierzadko 
wykonują swoją pracę bez rejestracji, a 
przypadki te często nie są objęte zakresem 
kompetencji krajowych inspekcji pracy; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
umożliwiły przeprowadzanie inspekcji w 
prywatnych gospodarstwach domowych i 
wprowadziły skuteczne sankcje;

skreślony
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Or. fi

Poprawka 102
Jelko Kacin, Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że pracownicy, którzy 
świadczą usługi domowe, nierzadko 
wykonują swoją pracę bez rejestracji, a 
przypadki te często nie są objęte zakresem 
kompetencji krajowych inspekcji pracy; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
umożliwiły przeprowadzanie inspekcji w 
prywatnych gospodarstwach domowych i 
wprowadziły skuteczne sankcje;

skreślony

Or. en

Poprawka 103
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że pracownicy, którzy 
świadczą usługi domowe, nierzadko 
wykonują swoją pracę bez rejestracji, a 
przypadki te często nie są objęte zakresem 
kompetencji krajowych inspekcji pracy; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
umożliwiły przeprowadzanie inspekcji w 
prywatnych gospodarstwach domowych i 
wprowadziły skuteczne sankcje;

skreślony

Or. hu
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Poprawka 104
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że pracownicy, którzy 
świadczą usługi domowe, nierzadko 
wykonują swoją pracę bez rejestracji, a 
przypadki te często nie są objęte zakresem 
kompetencji krajowych inspekcji pracy;
wzywa państwa członkowskie, aby 
umożliwiły przeprowadzanie inspekcji w
prywatnych gospodarstwach domowych i 
wprowadziły skuteczne sankcje;

11. przypomina, że pracownicy, którzy 
świadczą usługi domowe, nierzadko 
wykonują swoją pracę bez rejestracji lub 
mają ograniczone prawa w porównaniu 
do innych pracowników, a przypadki te 
często nie są objęte zakresem kompetencji 
krajowych inspekcji pracy; wzywa państwa 
członkowskie, aby ratyfikowały konwencję 
MOP nr 189 i zgodnie z tą konwencją 
opracowywały i wdrażały środki dla 
inspekcji pracy, egzekwowania przepisów i 
sankcji przy należnym szacunku dla 
szczególnych właściwości prac domowych, 
zgodnie z krajowymi przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi; bez 
uszczerbku dla tychże krajowych 
przepisów ustawowych i wykonawczych
środki te powinny określać warunki, na 
jakich można udzielić dostępu do 
gospodarstw domowych przy należnym 
poszanowaniu prywatności;

Or. en

Poprawka 105
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że pracownicy, którzy 
świadczą usługi domowe, nierzadko 
wykonują swoją pracę bez rejestracji, a 
przypadki te często nie są objęte zakresem 
kompetencji krajowych inspekcji pracy; 

11. przypomina, że pracownicy, którzy 
świadczą usługi domowe, nierzadko 
wykonują swoją pracę bez rejestracji, a 
przypadki te często nie są objęte zakresem 
kompetencji krajowych inspekcji pracy; 
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wzywa państwa członkowskie, aby 
umożliwiły przeprowadzanie inspekcji w 
prywatnych gospodarstwach domowych i
wprowadziły skuteczne sankcje;

wzywa państwa członkowskie, aby 
ratyfikowały konwencję MOP nr 189 oraz
opracowywały i wdrażały środki dla 
inspekcji pracy, egzekwowania przepisów i 
sankcji przy należnym szacunku dla 
szczególnych właściwości prac domowych, 
zgodnie z krajowymi przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi; bez 
uszczerbku dla tychże krajowych 
przepisów ustawowych i wykonawczych
środki te powinny określać warunki, na 
jakich można udzielić dostępu do 
gospodarstw domowych przy należnym 
poszanowaniu prywatności;

Or. en

Poprawka 106
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11 a. zwraca uwagę na szczególną 
sytuację pracowników wykonujących 
pracę nakładczą oraz telepracowników, 
którzy w związku z wykonywaniem pracy 
w domu lub poza siedzibą 
przedsiębiorstwa mogą również stać się 
podmiotem nadużyć poprzez 
niedopełnianie względem nich 
obowiązków nakładanych na 
pracodawców przepisami prawa pracy;

Or. pl

Poprawka 107
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad tym, że drastycznie 
wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie;

12. ubolewa nad tym, że liczba 
przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia jest tak wysoka, że staje 
się problematyczna, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie;

Or. de

Poprawka 108
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad tym, że drastycznie 
wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie;

12. ubolewa nad tym, że drastycznie 
wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym, w szczególności w ramach 
delegowania pracowników; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie;

Or. fr

Poprawka 109
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad tym, że drastycznie 
wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie;

12. ubolewa nad tym, że drastycznie 
wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym oraz w rzeźniach; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie; należy 
usprawnić proces udowadniania 
pozorowanego samozatrudnienia dzięki 
domniemaniom prawnym oraz poprzez 
ułatwienie bądź odwrócenie ciężaru 
dowodu;

Or. de

Poprawka 110
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad tym, że drastycznie 
wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie;

12. ubolewa nad tym, że drastycznie 
wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie, dzięki 
czemu inspektorzy pracy mogą 
zidentyfikować pozorowane 
samozatrudnienie;

Or. de
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Poprawka 111
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad tym, że drastycznie 
wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie;

12. ubolewa nad tym, że drastycznie 
wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie; mając 
na uwadze zapobieżenie temu 
pozorowanemu samozatrudnieniu,
państwom członkowskim zostaje 
umożliwione ustanowienie dodatkowych 
lub dalej idących wymogów lub środków 
kontroli;

Or. nl

Poprawka 112
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ubolewa nad tym, że drastycznie 
wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie;

12. ubolewa nad tym, że drastycznie 
wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze 
budowlanym; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich środków kontroli w celu 
zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez 
określenie kryteriów służących ustaleniu 
tego, kto jest zatrudniony, a kto nie; 
zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o szybsze wdrażanie 
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rozporządzenia REACH, zwłaszcza 
w odniesieniu do zastępowania substancji 
chemicznych wzbudzających największe 
obawy; uważa, że w procesie 
priorytetyzacji takich substancji powinno 
się uwzględnić kryterium chorób 
zawodowych;

Or. fr

Poprawka 113
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że szczególną uwagę 
należy zwrócić na sektor transportu, który 
ze względu na swój mobilny charakter 
może stanowić dodatkowe wyzwanie dla 
inspektoratów pracy; wzywa inspektoraty 
pracy, aby były odpowiednio wyposażone 
w celu podejmowania skutecznych 
inspekcji w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 114
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że rozwijający się sektor 
zielonych miejsc pracy wymaga 
szczególnej uwagi; zwraca się 
o przeprowadzenie analiz i ocen skutków 
dotyczących toksyczności materiałów 
ekologicznych i warunków pracy przy 
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urządzeniach do wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych (produkcja, obsługa, 
konserwacja i recykling);

Or. fr

Poprawka 115
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa krajowe inspektoraty pracy do 
sporządzenia planu działań na rzecz walki 
z pracą nierejestrowaną, obejmującego 
wszelkie formy nieprawidłowości w 
zakresie pracy najemnej i 
samozatrudnienia;

13. wzywa krajowe inspektoraty pracy lub 
inne właściwe organy, takie jak policja 
lub organy podatkowe, do sporządzenia 
planu działań na rzecz walki z pracą 
nierejestrowaną, obejmującego wszelkie 
formy nieprawidłowości w zakresie pracy 
najemnej i samozatrudnienia;

Or. en

Poprawka 116
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa krajowe inspektoraty pracy do 
sporządzenia planu działań na rzecz walki 
z pracą nierejestrowaną, obejmującego 
wszelkie formy nieprawidłowości w 
zakresie pracy najemnej i 
samozatrudnienia;

13. wzywa krajowe inspektoraty pracy do 
sporządzenia planu działań na rzecz walki 
z pracą nierejestrowaną, obejmującego 
wszelkie formy nieprawidłowości w 
zakresie pracy najemnej i 
samozatrudnienia; podkreśla, że przy 
braku odpowiednich działań praca 
nierejestrowana grozi osłabieniem 
potencjału UE do osiągania celów w 
zakresie zatrudnienia służących tworzeniu 
większej liczby lepszych miejsc pracy oraz 
większego wzrostu gospodarczego;
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Or. en

Poprawka 117
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wyraża ogromne zaniepokojenie z 
powodu skrajnego narażenia 
pracowników migrujących o 
nieuregulowanym lub nielegalnym 
statusie na wykorzystanie w pracy 
nierejestrowanej cechującej się niskimi 
standardami, niskim wynagrodzeniem i 
długimi godzinami pracy w 
niebezpiecznym środowisku pracy;

Or. en

Poprawka 118
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że krajowe programy 
doskonalenia zawodowego dla 
inspektorów pracy powinny zawierać 
szczególne moduły dotyczące pracy 
nierejestrowanej oraz powiązanych z nią 
zagadnień takich jak migracja i handel 
ludźmi;

skreślony

Or. de

Poprawka 119
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że krajowe programy 
doskonalenia zawodowego dla 
inspektorów pracy powinny zawierać 
szczególne moduły dotyczące pracy 
nierejestrowanej oraz powiązanych z nią 
zagadnień takich jak migracja i handel 
ludźmi;

14. jest zdania, że wszystkie programy 
kształcenia i szkolenia dla inspektorów 
pracy powinny zawierać szczególne 
moduły dotyczące najczęstszych strategii 
obchodzenia przepisów, a także pracy 
nierejestrowanej oraz powiązanych z nią 
zagadnień, takich jak handel ludźmi;
podkreśla, że jakakolwiek współpraca 
pomiędzy inspektorami pracy a organami 
imigracyjnymi powinna ograniczać się do 
identyfikowania pracodawców 
dokonujących nadużyć i nie prowadzić do 
kar wobec samych pracowników 
migrujących ani do ich wydalenia, co w 
rzeczywistości osłabia wysiłki skierowane 
na walkę z pracą nierejestrowaną;

Or. en

Poprawka 120
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że krajowe programy 
doskonalenia zawodowego dla inspektorów 
pracy powinny zawierać szczególne 
moduły dotyczące pracy nierejestrowanej 
oraz powiązanych z nią zagadnień takich 
jak migracja i handel ludźmi;

14. jest zdania, że w przypadkach, gdy 
krajowe inspektoraty pracy są 
odpowiedzialne za zajmowanie się takimi 
kwestiami, krajowe programy 
doskonalenia zawodowego dla inspektorów 
pracy powinny zawierać szczególne 
moduły dotyczące pracy nierejestrowanej 
oraz powiązanych z nią zagadnień takich 
jak migracja i handel ludźmi;

Or. en
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Poprawka 121
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że krajowe programy 
doskonalenia zawodowego dla inspektorów 
pracy powinny zawierać szczególne 
moduły dotyczące pracy nierejestrowanej 
oraz powiązanych z nią zagadnień takich 
jak migracja i handel ludźmi;

14. jest zdania, że krajowe programy 
doskonalenia zawodowego dla inspektorów 
pracy powinny zawierać szczególne 
moduły dotyczące pracy nierejestrowanej 
oraz powiązanych z nią zagadnień takich 
jak migracja i handel ludźmi, ponieważ 
istnieje silne powiązanie między handlem 
ludźmi i – w szczególności – migracją a 
pracą nierejestrowaną;

Or. en

Poprawka 122
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że krajowe programy 
doskonalenia zawodowego dla inspektorów 
pracy powinny zawierać szczególne 
moduły dotyczące pracy nierejestrowanej 
oraz powiązanych z nią zagadnień takich 
jak migracja i handel ludźmi;

14. jest zdania, że krajowe programy 
doskonalenia zawodowego dla inspektorów 
pracy powinny zawierać szczególne 
moduły dotyczące pracy nierejestrowanej 
oraz powiązanych z nią zagadnień takich 
jak migracja i handel ludźmi; w pierwszym 
rzędzie należy przy tym uwzględnić 
ochronę poszkodowanych osób oraz 
pociąganie do odpowiedzialności tych, 
którzy czerpią zyski z wyzysku ludzi;

Or. de

Poprawka 123
Philippe Boulland
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że krajowe programy 
doskonalenia zawodowego dla inspektorów 
pracy powinny zawierać szczególne 
moduły dotyczące pracy nierejestrowanej 
oraz powiązanych z nią zagadnień takich 
jak migracja i handel ludźmi;

14. jest zdania, że krajowe programy 
doskonalenia zawodowego dla inspektorów 
pracy powinny zawierać szczególne 
moduły dotyczące pracy nierejestrowanej 
oraz powiązanych z nią zagadnień takich 
jak migracja i handel ludźmi, delegowanie 
pracowników i znajomość języków;

Or. fr

Poprawka 124
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. jest zdania, że sankcje są skuteczne 
tylko wtedy, gdy pracodawcy nie mogą 
czerpać żadnych zysków z zatrudniania 
nielegalnych pracowników, a zatem gdy 
nakładane kary wyraźnie przewyższają 
koszty pracy zarejestrowanego 
pracownika;

Or. de

Poprawka 125
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
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outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że istotne jest, aby informacje o 
udzielaniu zamówień były automatycznie 
przekazywane do wiadomości organów 
inspekcji pracy;

Or. fi

Poprawka 126
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców mogłyby stanowić
skuteczny instrument służący lepszemu 
zrozumieniu kwestii udzielania zamówień;

Or. en

Poprawka 127
Jelko Kacin, Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
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outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców mogłyby stanowić
skuteczny instrument służący lepszemu 
zrozumieniu kwestii udzielania zamówień;

Or. en

Poprawka 128
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców nie stanowią 
skutecznego instrumentu służącego 
lepszemu zrozumieniu kwestii udzielania 
zamówień; jedynie nasilone inspekcje 
przeprowadzane przez inspektoraty pracy 
mogą przeciwdziałać tej tendencji;

Or. de

Poprawka 129
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
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powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za ich
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 130
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
warto rozważyć ich wprowadzenie we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. hu

Poprawka 131
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
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miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument zwiększania poziomu 
przestrzegania norm pracy w całym 
procesie produkcji, i uważa, że muszą one 
zostać wprowadzone we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 132
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, przy czym 
nadal niezbędna jest kontrola przez 
inspektorów pracy, i uważa, że muszą one 
zostać wprowadzone we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 133
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa, co może 
prowadzić do zwiększenia liczby 
niepewnych form zatrudnienia oraz 
dalszego osłabienia i tak już niskich 
poziomów ochrony pracowników 
nierejestrowanych; ostrzega, że takie 
negatywne zmiany z pewnością wymuszą 
dalsze działania, a także ukierunkowane 
szkolenia inspektoratów pracy w zakresie 
monitorowania, zapobiegania i 
reagowania na pracę nierejestrowaną; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 134
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;

15. przyjmuje do wiadomości, że ma 
miejsce tendencja do coraz 
powszechniejszego samozatrudnienia, 
outsourcingu i podwykonawstwa; jest 
zdania, że systemy odpowiedzialności 
głównych wykonawców za całą sieć 
podwykonawców stanowią skuteczny 
instrument służący lepszemu zrozumieniu 
kwestii udzielania zamówień, i uważa, że 
muszą one zostać wprowadzone we 
wszystkich państwach członkowskich;
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ponadto jest zdania, że nieuczciwe 
struktury związane z podwykonawstwem, 
przedsiębiorstwami działającymi na 
zasadzie skrzynki pocztowej, 
pozorowanym samozatrudnieniem, 
pozorowanym delegowaniem i pracą 
tymczasową nie mogą przynosić zysku 
sprawcom takich naruszeń, lecz poprzez 
ułatwienie lub odwrócenie ciężaru 
dowodu i domniemania prawne należy 
wyeliminować zachętę do takich praktyk i 
osiągnąć działanie odstraszające;

Or. de

Poprawka 135
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla problem wdrażania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 
odniesieniu do pracowników 
prowadzących działalność nierejestrowaną; 
zaznacza, że bezpieczeństwo i higiena 
pracy jest prawem przysługującym 
niezależnie od tego, czy ma się status 
pracownika czy osoby prowadzącej 
działalność na własny rachunek, a 
korzystanie z tego prawa będzie możliwe
dzięki lepszemu wdrażaniu 
obowiązujących przepisów;

16. podkreśla problem wdrażania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 
odniesieniu do pracowników 
prowadzących działalność nierejestrowaną; 
zaznacza, że bezpieczeństwo i higiena 
pracy jest prawem przysługującym 
pracownikom i osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek, które 
należy zagwarantować w praktyce dzięki 
lepszemu wdrażaniu obowiązujących 
przepisów w państwach członkowskich;

Or. fi

Poprawka 136
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla problem wdrażania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
w odniesieniu do pracowników 
prowadzących działalność nierejestrowaną; 
zaznacza, że bezpieczeństwo i higiena 
pracy jest prawem przysługującym 
niezależnie od tego, czy ma się status 
pracownika czy osoby prowadzącej 
działalność na własny rachunek, 
a korzystanie z tego prawa będzie możliwe 
dzięki lepszemu wdrażaniu 
obowiązujących przepisów;

16. podkreśla problem wdrażania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
w odniesieniu do pracowników 
prowadzących działalność nierejestrowaną; 
zaznacza, że bezpieczeństwo i higiena 
pracy jest prawem przysługującym 
niezależnie od tego, czy ma się status 
pracownika czy osoby prowadzącej 
działalność na własny rachunek, 
a korzystanie z tego prawa będzie możliwe 
dzięki lepszemu wdrażaniu 
obowiązujących przepisów; proponuje, 
aby państwa członkowskie rozważyły 
możliwość wprowadzenia obowiązku 
wykonywania co roku bezpłatnych badań 
lekarskich lub co najmniej raz w ramach 
danej umowy przez wszystkich 
pracowników w celu zapewnienia im 
minimalnej ochrony;

Or. fr

Poprawka 137
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się zaostrzenia sankcji wobec 
przedsiębiorstw, które nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków w zakresie 
podstawowych praw pracowników, i jest 
zdania, że sankcje te muszą być na tyle 
odstraszające, aby pracodawcy nie mogli 
czerpać żadnych zysków z obchodzenia 
obowiązujących przepisów BHP;

17. zaleca zaostrzenie sankcji wobec 
przedsiębiorstw, które nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków w zakresie 
podstawowych praw pracowników, i jest 
zdania, że sankcje te muszą być na tyle 
odstraszające, aby pracodawcy i 
pracownicy nie mogli czerpać żadnych 
zysków lub korzyści z obchodzenia 
obowiązujących przepisów BHP;

Or. fi
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Poprawka 138
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się zaostrzenia sankcji wobec 
przedsiębiorstw, które nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków w zakresie 
podstawowych praw pracowników, i jest 
zdania, że sankcje te muszą być na tyle 
odstraszające, aby pracodawcy nie mogli 
czerpać żadnych zysków z obchodzenia 
obowiązujących przepisów BHP;

17. domaga się skutecznych i 
odstraszających sankcji wobec 
przedsiębiorstw, które nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków w zakresie praw 
pracowników, i jest zdania, że sankcje te 
muszą być na tyle odstraszające i 
zniechęcające, aby pracodawcy w żadnym 
wypadku nie mogli czerpać żadnych 
zysków z obchodzenia obowiązujących 
przepisów BHP; wzywa państwa 
członkowskie, aby w ramach swoich 
systemów ustanawiania kar rozważyły 
ustalanie grzywien proporcjonalnych 
zarówno w stosunku do poziomu, jak i 
szkody, oraz zapewniły, by były one wyższe 
od zysków czerpanych dzięki obchodzeniu 
przepisów;

Or. en

Poprawka 139
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się zaostrzenia sankcji wobec 
przedsiębiorstw, które nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków w zakresie 
podstawowych praw pracowników, i jest 
zdania, że sankcje te muszą być na tyle 
odstraszające, aby pracodawcy nie mogli 
czerpać żadnych zysków z obchodzenia 
obowiązujących przepisów BHP;

17. domaga się lepszych wytycznych ze 
strony krajowych inspektoratów pracy w 
odniesieniu do podstawowych praw 
pracowników, zaostrzenia sankcji wobec 
przedsiębiorstw, które nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków w zakresie tych praw, 
i jest zdania, że sankcje te muszą być na 
tyle odstraszające, aby pracodawcy nie 
mogli czerpać żadnych zysków z 
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obchodzenia obowiązujących przepisów 
BHP;

Or. en

Poprawka 140
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. przypomina, że w strategii „Europa 
2020” podkreślono, że konieczne jest 
zwiększenie obecności kobiet na rynku 
pracy, a ponadto wskazano, że inspektorzy 
pracy powinni mieć wiedzę na temat 
warunków pracy zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn;

Or. sv

Poprawka 141
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. apeluje, aby te sankcje miały 
zastosowanie wobec przedsiębiorstw, w 
przypadku których wykryto, że tworzą 
czarne listy pracowników ze względu na 
ich działalność w związkach zawodowych 
lub w charakterze przedstawicieli ds. 
BHP;

Or. en
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Poprawka 142
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa do wspierania krajowych 
inspektoratów pracy we wdrażaniu 
skutecznej ochrony pracowników, z 
uwzględnieniem warunków w danym 
przedsiębiorstwie, przede wszystkim w 
małych i średnich przedsiębiorstwach; 
inspekcje należy w większym stopniu 
ukierunkować na poszukiwanie 
konkretnych i realnych rozwiązań 
mających na celu usuwanie 
stwierdzonych nieprawidłowości w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. de

Poprawka 143
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa inspekcje pracy do 
zintensyfikowania dobrze 
ukierunkowanych środków z zakresu 
zapobiegania oraz kształcenia publicznego
w celu zwiększenia świadomości 
znaczenia zasad i procedur BHP wśród 
obywateli;

Or. en

Poprawka 144
Olle Ludvigsson
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. jest zdania, że Komitet Doradczy ds. 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Miejscu Pracy powinien otrzymywać 
ciągłe informacje na temat postępów 
dokonywanych przez państwa 
członkowskie w zakresie inspekcji pracy 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. sv

Poprawka 145
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. jest zdania, że te aspekty związane z 
bezpieczeństwem i higieną pracy powinny 
zostać także uwzględnione w ramach 
przyszłej strategii na rzecz bezpieczeństwa 
i higieny pracy na szczeblu UE;

Or. sv

Poprawka 146
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że dobra współpraca 
między organami krajowymi ma duże 
znaczenie dla położenia kresu dumpingowi 
socjalnemu i dla zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku wewnętrznym; z 

18. jest zdania, że dobra współpraca 
między organami krajowymi a partnerami 
społecznymi ma duże znaczenie dla 
położenia kresu dumpingowi socjalnemu i 
dla zapewnienia uczciwej konkurencji na 
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zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji, aby stworzyć europejską 
platformę inspektorów pracy;

rynku wewnętrznym; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę Komisji, aby 
stworzyć europejską platformę 
inspektorów pracy;

Or. en

Poprawka 147
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że dobra współpraca 
między organami krajowymi ma duże 
znaczenie dla położenia kresu dumpingowi 
socjalnemu i dla zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku wewnętrznym; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji, aby stworzyć europejską 
platformę inspektorów pracy;

18. jest zdania, że dobra współpraca 
między organami krajowymi ma duże 
znaczenie dla położenia kresu dumpingowi
socjalnemu i dla zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku wewnętrznym;
wzywa do współpracy na szczeblu UE,
począwszy od wymiany dobrych praktyk i 
wiedzy fachowej, a także do dzielenia się 
danymi z rejestrów krajowych; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji, aby stworzyć europejską 
platformę inspektorów pracy;

Or. en

Poprawka 148
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że dobra współpraca 
między organami krajowymi ma duże 
znaczenie dla położenia kresu dumpingowi 
socjalnemu i dla zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku wewnętrznym; 

18. jest zdania, że dobra współpraca 
między organami krajowymi ma duże 
znaczenie dla położenia kresu dumpingowi 
socjalnemu i dla zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku wewnętrznym; 
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z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji, aby stworzyć europejską 
platformę inspektorów pracy;

z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji, aby stworzyć europejską 
platformę inspektorów pracy; wyraża 
poparcie dla pożytecznych działań 
realizowanych przez Komitet Starszych 
Inspektorów Pracy na rzecz zbliżenia 
kultur poszczególnych krajów; zwraca się 
o wzmocnienie jego zasobów 
i kompetencji; wyraża życzenie, aby ściślej 
współpracował on z Komitetem 
Doradczym z Luksemburga;

Or. fr

Poprawka 149
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że dobra współpraca 
między organami krajowymi ma duże 
znaczenie dla położenia kresu dumpingowi 
socjalnemu i dla zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku wewnętrznym; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji, aby stworzyć europejską 
platformę inspektorów pracy;

18. jest zdania, że dobra współpraca 
między organami krajowymi ma duże 
znaczenie dla położenia kresu dumpingowi 
socjalnemu i dla zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku wewnętrznym; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji, aby stworzyć europejską 
platformę inspektorów pracy; w tym 
względzie wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej platformy inspektorów pracy 
ds. pracy nierejestrowanej w ramach 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 
jako dodatkowego zadania agencji, z 
zakresem kompetencji obejmującym 
organizację pracy platformy i ułatwianie 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
poprzez udostępnianie aktualnych, 
obiektywnych, wiarygodnych i 
porównawczych informacji, a także 
wspieranie współpracy transgranicznej;

Or. en
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Poprawka 150
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejestrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją 
inspekcji transgranicznych;

skreślony

Or. fi

Poprawka 151
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejstrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją 

19. wzywa Komisję do umożliwienia już 
istniejącym, skutecznie działającym 
europejskim agencjom, jak np. 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy, 
ewidencjonowania i identyfikacji 
przedsiębiorstw działających na zasadzie 
skrzynki pocztowej oraz podobnej 
działalności;
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inspekcji transgranicznych;

Or. de

Poprawka 152
Emer Costello

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejstrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją 
inspekcji transgranicznych;

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej platformy inspektorów pracy 
ds. pracy nierejestrowanej w ramach 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 
jako dodatkowego zadania agencji, z 
zakresem kompetencji obejmującym 
organizację pracy platformy i ułatwianie 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
poprzez udostępnianie aktualnych, 
obiektywnych, wiarygodnych i 
porównawczych informacji, a także 
wspieranie współpracy transgranicznej;

Uzasadnienie

Zgodnie z sugestią zawartą w jednej z opcji polityki ze strony Komisji Europejskiej w jej 
wniosku dotyczącym europejskiej platformy mającej na celu ułatwienie współpracy w UE w 
zakresie zapobiegania i powstrzymywania pracy nierejestrowanej, z uwzględnieniem faktu, że 
agencja w przeszłości prowadziła badania porównawcze w zakresie pracy nierejestrowanej, a 
zapotrzebowanie na środki byłoby znacznie bardziej ograniczone niż w przypadku 
ustanowienia nowej agencji.

Or. en

Poprawka 153
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejstrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją inspekcji 
transgranicznych;

19. wzywa Komisję, we współpracy z 
partnerami społecznymi i właściwymi 
organami krajowymi, do opracowania 
skutecznych narzędzi przeznaczonych do 
zwalczania przypadków naruszania 
ochrony pracowników i pracy 
nierejestrowanej, która mogłaby zajmować 
się między innymi identyfikacją 
przedsiębiorstw działających na zasadzie 
skrzynki pocztowej, kontrolą 
międzynarodowych usługodawców, 
wprowadzaniem programów doskonalenia 
zawodowego, identyfikacją nowych 
sposobów obchodzenia prawa i organizacją 
inspekcji transgranicznych, oraz do 
rozważenia, czy unijna agencja 
odpowiedzialna za takie kwestie 
oferowałaby wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 154
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejstrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją inspekcji 
transgranicznych;

19. wzywa Komisję do koordynowania i 
ułatwiania współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi w zakresie 
transgranicznych przypadków naruszania 
ochrony pracowników i pracy 
nierejestrowanej, co obejmowałoby
między innymi identyfikację
przedsiębiorstw działających na zasadzie 
skrzynki pocztowej, kontrolę
międzynarodowych usługodawców, 
wprowadzanie programów doskonalenia 
zawodowego, identyfikację nowych 
sposobów obchodzenia prawa i 
organizację inspekcji transgranicznych;
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Or. en

Poprawka 155
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejstrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją inspekcji 
transgranicznych;

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
specjalnej służby ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejestrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą działalności 
międzynarodowej, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją inspekcji 
transgranicznych;

Or. fr

Poprawka 156
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejstrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 

19. wzywa Komisję do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów ludzkich do 
monitorowania transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejestrowanej, do 
opracowania programów doskonalenia 
zawodowego dla inspektoratów oraz do 
identyfikowania nowych sposobów 
obchodzenia prawa, a także do 
zaproponowania środków, które 
stanowiłyby wsparcie dla państw 
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obchodzenia prawa i organizacją inspekcji 
transgranicznych;

członkowskich w ich walce z pracą 
nierejestrowaną;

Or. en

Poprawka 157
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejstrowanej, 
która mogłaby zajmować się między
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją inspekcji 
transgranicznych;

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejestrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
ogólnounijnych programów doskonalenia 
zawodowego, podejmowaniem walki z 
wyzwaniami w postaci pozorowanego 
samozatrudnienia i nowych zagrożeń 
związanych z zatrudnieniem, 
obejmujących delegowanie pracowników, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją inspekcji 
transgranicznych;

Or. de

Poprawka 158
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych 

19. wzywa Komisję, bez uszczerbku dla 
zasady pomocniczości, do ustanowienia 
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przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejstrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją inspekcji
transgranicznych;

europejskiej agencji ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejestrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją inspekcji 
transgranicznych;

Or. en

Poprawka 159
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejstrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego, 
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją inspekcji 
transgranicznych;

19. wzywa Komisję do ustanowienia 
europejskiej agencji ds. transgranicznych 
przypadków naruszania ochrony 
pracowników i pracy nierejestrowanej, 
która mogłaby zajmować się między 
innymi identyfikacją przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych 
usługodawców, wprowadzaniem 
programów doskonalenia zawodowego,
identyfikacją nowych sposobów 
obchodzenia prawa i organizacją inspekcji 
transgranicznych; ponadto zaleca 
przeprowadzanie okazjonalnych 
wspólnych inspekcji transgranicznych 
między inspektoratami krajowymi, 
zwłaszcza na obszarach znajdujących się 
w pobliżu stref przygranicznych;

Or. en
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Poprawka 160
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zachęca Komisję do ustanowienia 
europejskiej platformy inspektorów pracy 
ds. pracy nierejestrowanej w ramach 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 
jako dodatkowego zadania agencji, z 
zakresem kompetencji obejmującym
organizację prac platformy i ułatwianie 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
poprzez udostępnianie obiektywnych i 
wiarygodnych danych porównawczych, 
regularnie uaktualnianych, jak również 
zacieśnianie współpracy transgranicznej, 
przez to umożliwiając w szczególności 
wykrywanie przedsiębiorstw usługowych 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej i ich kontrolowanie;

Or. fr

Poprawka 161
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
europejskiej karty ubezpieczenia 
społecznego, na której zapisane byłyby 
wszystkie istotne dane umożliwiające 
sprawdzenie stosunku pracy, np. 
ubezpieczenia społecznego i czasu pracy, 
która podlegałaby rygorystycznym 
zasadom ochrony danych i której nie 
można podrobić;

20. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zbadania w kontekście 
koordynacji ubezpieczenia społecznego 
opcji, dzięki którym pracownicy mobilni 
mieliby przy sobie dowód formalnego 
zatrudnienia i statusu ubezpieczenia 
społecznego w celu umożliwienia 
weryfikacji ich statusu; podkreśla, że 
każdy taki dokument podlegałby 
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rygorystycznym zasadom ochrony danych;

Or. en

Poprawka 162
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
europejskiej karty ubezpieczenia 
społecznego, na której zapisane byłyby 
wszystkie istotne dane umożliwiające 
sprawdzenie stosunku pracy, np. 
ubezpieczenia społecznego i czasu pracy, 
która podlegałaby rygorystycznym 
zasadom ochrony danych i której nie 
można podrobić;

20. wzywa Komisję do rozważenia 
celowości wprowadzenia europejskiej karty
ubezpieczenia społecznego, na której 
zapisane byłyby wszystkie istotne dane 
umożliwiające sprawdzenie stosunku 
pracy, np. ubezpieczenia społecznego i 
czasu pracy, która podlegałaby 
rygorystycznym zasadom ochrony danych i 
której nie można podrobić;

Or. hu

Poprawka 163
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do wprowadzenia
europejskiej karty ubezpieczenia 
społecznego, na której zapisane byłyby 
wszystkie istotne dane umożliwiające 
sprawdzenie stosunku pracy, np. 
ubezpieczenia społecznego i czasu pracy, 
która podlegałaby rygorystycznym 
zasadom ochrony danych i której nie 
można podrobić;

20. wzywa Komisję do rozważenia
wprowadzenia, po dogłębnej ocenie 
skutków, europejskiej karty ubezpieczenia 
społecznego lub innego ogólnounijnego
dokumentu tożsamości, na którym
zapisane byłyby wszystkie istotne dane 
umożliwiające sprawdzenie stosunku 
pracy, np. statusu ubezpieczenia 
społecznego i czasu pracy, która 
podlegałaby rygorystycznym zasadom 
ochrony danych i której nie można 
podrobić;
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Or. en

Poprawka 164
Jelko Kacin, Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
europejskiej karty ubezpieczenia 
społecznego, na której zapisane byłyby 
wszystkie istotne dane umożliwiające 
sprawdzenie stosunku pracy, np. 
ubezpieczenia społecznego i czasu pracy, 
która podlegałaby rygorystycznym 
zasadom ochrony danych i której nie 
można podrobić;

20. wzywa Komisję do udostępnienia 
europejskiej karty ubezpieczenia 
społecznego, na której zapisane byłyby 
wszystkie istotne dane umożliwiające 
sprawdzenie stosunku pracy, np. 
ubezpieczenia społecznego i czasu pracy, 
która podlegałaby rygorystycznym 
zasadom ochrony danych i której nie 
można podrobić;

Or. en

Poprawka 165
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
europejskiej karty ubezpieczenia 
społecznego, na której zapisane byłyby 
wszystkie istotne dane umożliwiające 
sprawdzenie stosunku pracy, np. 
ubezpieczenia społecznego i czasu pracy, 
która podlegałaby rygorystycznym 
zasadom ochrony danych i której nie 
można podrobić;

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
europejskiej karty ubezpieczenia 
społecznego, na której zapisane byłyby 
wszystkie istotne dane umożliwiające 
sprawdzenie stosunku pracy, np. 
ubezpieczenia społecznego i czasu pracy, 
która podlegałaby rygorystycznym 
zasadom ochrony danych, szczególnie w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
wymagających szczególnej ochrony, i 
której nie można podrobić; podkreśla w 
związku z tym wagę dokładnego 
przeanalizowania implikacji związanych z 
ochroną integralności przed rozpoczęciem 
całego procesu opracowywania takiej 
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karty oraz w czasie jego trwania;

Or. sv

Poprawka 166
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Komisji, aby ustanowiła 
mechanizm wczesnego ostrzegania 
dotyczący przypadków naruszenia 
ochrony pracowników i pracy 
niedeklarowanej, który sprzyjałby szybkiej 
wymianie informacji między państwami 
członkowskimi i obejmowałby czarną listę, 
w celu wczesnego zapobiegania 
nadużyciom względem pracowników; 
zwraca uwagę, że taki system wczesnego 
ostrzegania mógłby wzorować się na 
istniejącym wspólnotowym systemie 
szybkiego informowania (RAPEX);

skreślony

Or. en

Poprawka 167
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Komisji, aby ustanowiła 
mechanizm wczesnego ostrzegania 
dotyczący przypadków naruszenia ochrony 
pracowników i pracy niedeklarowanej, 
który sprzyjałby szybkiej wymianie 
informacji między państwami 
członkowskimi i obejmowałby czarną listę, 
w celu wczesnego zapobiegania 

21. apeluje do Komisji, aby 
przeprowadziła projekt pilotażowy 
dotyczący mechanizmu wczesnego 
ostrzegania przed przypadkami naruszenia 
ochrony pracowników i pracy 
niedeklarowanej, który sprzyjałby szybkiej 
wymianie informacji między państwami 
członkowskimi i wymagałby sporządzania 
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nadużyciom względem pracowników; 
zwraca uwagę, że taki system wczesnego 
ostrzegania mógłby wzorować się na 
istniejącym wspólnotowym systemie 
szybkiego informowania (RAPEX); 

czarnej listy, w celu skuteczniejszego niż 
obecnie wczesnego zapobiegania 
naruszeniom prawa pracy; zwraca uwagę, 
że taki system wczesnego ostrzegania 
mógłby wzorować się na istniejącym 
wspólnotowym systemie szybkiego 
informowania (RAPEX); 

Or. fi

Poprawka 168
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Komisji, aby ustanowiła
mechanizm wczesnego ostrzegania 
dotyczący przypadków naruszenia ochrony 
pracowników i pracy niedeklarowanej, 
który sprzyjałby szybkiej wymianie 
informacji między państwami 
członkowskimi i obejmowałby czarną listę, 
w celu wczesnego zapobiegania 
nadużyciom względem pracowników; 
zwraca uwagę, że taki system wczesnego 
ostrzegania mógłby wzorować się na 
istniejącym wspólnotowym systemie 
szybkiego informowania (RAPEX);

21. apeluje do Komisji, aby rozważyła 
celowość ustanowienia mechanizmu
wczesnego ostrzegania dotyczącego
przypadków naruszenia ochrony 
pracowników i pracy niedeklarowanej, 
który sprzyjałby szybkiej wymianie 
informacji między państwami 
członkowskimi i obejmowałby czarną listę, 
w celu wczesnego zapobiegania 
nadużyciom względem pracowników; 
zwraca uwagę, że taki system wczesnego 
ostrzegania mógłby wzorować się na 
istniejącym wspólnotowym systemie 
szybkiego informowania (RAPEX);

Or. hu

Poprawka 169
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Komisji, aby ustanowiła
mechanizm wczesnego ostrzegania 
dotyczący przypadków naruszenia ochrony 
pracowników i pracy niedeklarowanej, 
który sprzyjałby szybkiej wymianie 
informacji między państwami 
członkowskimi i obejmowałby czarną listę, 
w celu wczesnego zapobiegania 
nadużyciom względem pracowników; 
zwraca uwagę, że taki system wczesnego 
ostrzegania mógłby wzorować się na 
istniejącym wspólnotowym systemie 
szybkiego informowania (RAPEX);

21. apeluje do Komisji, aby dokonała 
oceny ustanowienia mechanizmu
wczesnego ostrzegania dotyczący 
przypadków naruszenia ochrony 
pracowników i pracy niedeklarowanej, 
który sprzyjałby szybkiej wymianie 
informacji między państwami 
członkowskimi i obejmowałby czarną listę, 
w celu wczesnego zapobiegania 
nadużyciom względem pracowników; 
zwraca uwagę, że taki system wczesnego 
ostrzegania mógłby wzorować się na 
istniejącym wspólnotowym systemie 
szybkiego informowania (RAPEX);

Or. en

Poprawka 170
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. apeluje do Komisji, aby ustanowiła 
mechanizm wczesnego ostrzegania 
dotyczący przypadków naruszenia ochrony 
pracowników i pracy niedeklarowanej, 
który sprzyjałby szybkiej wymianie 
informacji między państwami 
członkowskimi i obejmowałby czarną listę, 
w celu wczesnego zapobiegania 
nadużyciom względem pracowników; 
zwraca uwagę, że taki system wczesnego 
ostrzegania mógłby wzorować się na 
istniejącym wspólnotowym systemie 
szybkiego informowania (RAPEX);

21. apeluje do Komisji, aby ustanowiła 
mechanizm wczesnego ostrzegania 
dotyczący przypadków naruszenia ochrony 
pracowników i pracy niedeklarowanej, 
który sprzyjałby szybkiej wymianie 
informacji między państwami 
członkowskimi i obejmowałby czarną listę, 
w celu wczesnego zapobiegania 
nadużyciom względem pracowników; 
zwraca uwagę, że taki system wczesnego 
ostrzegania mógłby wzorować się na 
istniejącym wspólnotowym systemie 
szybkiego informowania (RAPEX); 
podkreśla konieczność prowadzenia 
dokładnej dokumentacji naruszeń poprzez 
systematyczną ewidencję wyników 
inspekcji, aby podejmowane działania były 
skierowane dokładnie przeciwko 



PE521.490v01-00 88/112 AM\1005553PL.doc

PL

nadużyciom;

Or. de

Poprawka 171
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest zdania, że europejska baza danych 
zawierająca dane i informacje o 
nielegalnym zatrudnieniu stanowi istotną 
europejską wartość dodaną w walce z 
pracą nierejestrowaną;

skreślony

Or. en

Poprawka 172
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest zdania, że europejska baza danych 
zawierająca dane i informacje o 
nielegalnym zatrudnieniu stanowi istotną 
europejską wartość dodaną w walce z 
pracą nierejestrowaną;

skreślony

Or. en

Poprawka 173
Jelko Kacin, Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. jest zdania, że europejska baza danych 
zawierająca dane i informacje o 
nielegalnym zatrudnieniu stanowi istotną 
europejską wartość dodaną w walce z 
pracą nierejestrowaną;

22. jest zdania, że zwiększona współpraca i 
wzajemne udostępnianie sobie przez 
państwa członkowskie informacji o 
nielegalnym zatrudnieniu stanowią istotną 
europejską wartość dodaną w walce z 
pracą nierejestrowaną;

Or. en

Poprawka 174
Antigoni Papadopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest zdania, że europejska baza danych 
zawierająca dane i informacje o
nielegalnym zatrudnieniu stanowi istotną 
europejską wartość dodaną w walce z 
pracą nierejestrowaną;

22. jest zdania, że europejska baza danych 
zawierająca dane i informacje o 
nielegalnym zatrudnieniu usprawni 
współpracę między inspektoratami pracy z 
poszczególnych krajów i stanowi istotną 
europejską wartość dodaną w walce z 
pracą nierejestrowaną;

Or. en

Poprawka 175
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. jest zdania, że europejska baza danych 
zawierająca dane i informacje o 
nielegalnym zatrudnieniu stanowi istotną 
europejską wartość dodaną w walce z 
pracą nierejestrowaną;

22. jest zdania, że europejska baza danych 
zawierająca dane i informacje o 
nielegalnym zatrudnieniu stanowi istotną 
europejską wartość dodaną w walce z 
pracą nierejestrowaną; podkreśla, że taka 
baza danych stanowiłaby ważną podstawę 
podejmowanych na szczeblu europejskim 
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inicjatyw ustawodawczych w dziedzinie 
pracy nierejestrowanej i umożliwiłaby 
państwom członkowskim wymianę 
przykładów najlepszych praktyk w 
zakresie zwalczania pracy 
nierejestrowanej;

Or. de

Poprawka 176
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że uprawnienia 
krajowych inspektoratów pracy do 
przeprowadzania inspekcji zagranicznych 
przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie 
ograniczone; wzywa do tego, aby 
zaświadczenia o oddelegowaniu A1 
ujmowano w ogólnoeuropejskim 
elektronicznym rejestrze, co umożliwiłoby 
inspekcje stosunków pracy 
oddelegowanych pracowników w 
poszczególnych państwach;

23. zwraca uwagę, że uprawnienia 
krajowych inspektoratów pracy do 
przeprowadzania inspekcji zagranicznych 
przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie 
ograniczone;

Or. en

Poprawka 177
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że uprawnienia 
krajowych inspektoratów pracy do 
przeprowadzania inspekcji zagranicznych 
przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie 

23. podkreśla znaczenie stworzenia 
równych warunków działania dla 
wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od 
miejsca prowadzenia działalności, również 
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ograniczone; wzywa do tego, aby 
zaświadczenia o oddelegowaniu A1 
ujmowano w ogólnoeuropejskim 
elektronicznym rejestrze, co umożliwiłoby 
inspekcje stosunków pracy 
oddelegowanych pracowników w 
poszczególnych państwach;

w odniesieniu do inspekcji pracy; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby inspekcje pracy mogły 
w pełni korzystać ze swojego prawa do 
przeprowadzania niedyskryminujących i 
niezależnych inspekcji niezależnie od 
miejsca pochodzenia przedsiębiorstwa;
zwraca uwagę, że uprawnienia krajowych 
inspektoratów pracy do przeprowadzania 
inspekcji zagranicznych przedsiębiorstw są 
w niektórych sytuacjach transgranicznych
znacznie ograniczone, a to zagraża 
zarówno ochronie pracownika, jak i 
uczciwości rynku wewnętrznego; wzywa 
do tego, aby formularze A1 nie miały 
mocy wstecznej oraz aby opracować 
systemy rejestracji, co umożliwiłoby 
inspekcje w poszczególnych państwach;

Or. en

Poprawka 178
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że uprawnienia 
krajowych inspektoratów pracy do 
przeprowadzania inspekcji zagranicznych 
przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie 
ograniczone; wzywa do tego, aby 
zaświadczenia o oddelegowaniu A1
ujmowano w ogólnoeuropejskim 
elektronicznym rejestrze, co umożliwiłoby 
inspekcje stosunków pracy 
oddelegowanych pracowników w 
poszczególnych państwach; 

23. zwraca uwagę, że uprawnienia 
krajowych inspektoratów pracy do 
przeprowadzania inspekcji zagranicznych 
przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie 
ograniczone; wzywa do tego, aby 
informacje o oddelegowaniu ujmowano w 
elektronicznym rejestrze dostępnym dla 
organów władzy w całej Europie, co 
umożliwiłoby inspekcje stosunków pracy 
oddelegowanych pracowników w 
poszczególnych państwach; 

Or. fi
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Poprawka 179
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że uprawnienia 
krajowych inspektoratów pracy do 
przeprowadzania inspekcji zagranicznych 
przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie 
ograniczone; wzywa do tego, aby 
zaświadczenia o oddelegowaniu A1 
ujmowano w ogólnoeuropejskim 
elektronicznym rejestrze, co umożliwiłoby 
inspekcje stosunków pracy 
oddelegowanych pracowników w 
poszczególnych państwach;

23. zwraca uwagę, że uprawnienia 
krajowych inspektoratów pracy do 
przeprowadzania inspekcji zagranicznych 
przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie 
ograniczone i powinny zostać rozszerzone; 
wzywa do tego, aby zaświadczenia o 
oddelegowaniu A1 ujmowano w 
ogólnoeuropejskim rejestrze, który 
powinien stanowić uzupełnienie 
istniejących rejestrów krajowych, co 
umożliwiłoby inspekcje stosunków pracy 
oddelegowanych pracowników w 
poszczególnych państwach;

Or. en

Poprawka 180
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że uprawnienia 
krajowych inspektoratów pracy do 
przeprowadzania inspekcji zagranicznych 
przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie 
ograniczone; wzywa do tego, aby 
zaświadczenia o oddelegowaniu A1 
ujmowano w ogólnoeuropejskim 
elektronicznym rejestrze, co umożliwiłoby 
inspekcje stosunków pracy 
oddelegowanych pracowników w 
poszczególnych państwach;

23. zwraca uwagę, że uprawnienia 
krajowych inspektoratów pracy do 
przeprowadzania inspekcji zagranicznych 
przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie 
ograniczone; wzywa do tego, aby 
zaświadczenia o oddelegowaniu A1 
ujmowano w ogólnoeuropejskim 
elektronicznym rejestrze, co umożliwiłoby 
inspekcje stosunków pracy 
oddelegowanych pracowników 
w poszczególnych państwach; wydajna, 
transgraniczna wymiana informacji 
między różnymi uprawnionymi organami 
jest tutaj bardzo ważna;
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Poprawka 181
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca uwagę, że uprawnienia 
krajowych inspektoratów pracy do 
przeprowadzania inspekcji zagranicznych 
przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie 
ograniczone; wzywa do tego, aby 
zaświadczenia o oddelegowaniu A1 
ujmowano w ogólnoeuropejskim 
elektronicznym rejestrze, co umożliwiłoby 
inspekcje stosunków pracy 
oddelegowanych pracowników 
w poszczególnych państwach;

23. zwraca uwagę, że uprawnienia 
krajowych inspektoratów pracy do 
przeprowadzania inspekcji zagranicznych 
przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie 
ograniczone; wzywa do tego, aby 
zaświadczenia o oddelegowaniu A1 
ujmowano w ogólnoeuropejskim 
elektronicznym rejestrze, co umożliwiłoby 
inspekcje stosunków pracy 
oddelegowanych pracowników 
w poszczególnych państwach, w wielu 
językach;

Or. fr

Poprawka 182
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. przypomina, że zgodnie z dyrektywą 
w sprawie egzekwowania dyrektywy 
dotyczącej delegowania pracowników 
długość dokumentu nie powinna stanowić 
przeszkody w jego przetłumaczeniu, 
w sytuacji gdy tłumaczenie to jest 
wymagane w ramach inspekcji;

Or. fr
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Poprawka 183
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że w obowiązujących 
dyrektywach w dziedzinie spraw 
socjalnych i zatrudnienia kładzie się 
niewystarczający nacisk na lepsze 
przeprowadzanie inspekcji pracy i 
zwiększenie ich roli; uważa, że w związku 
z tym należy koniecznie przeanalizować i 
w razie potrzeby poddać przeglądowi 
obowiązujące dyrektywy oraz uwzględnić 
rolę inspekcji pracy w ramach nowych 
inicjatyw ustawodawczych w zakresie 
spraw socjalnych i zatrudnienia, aby 
zapewnić skuteczną ochronę;

24. podkreśla, że w obowiązujących 
dyrektywach w dziedzinie spraw 
socjalnych i zatrudnienia kładzie się 
niewystarczający nacisk na lepsze 
przeprowadzanie inspekcji pracy i 
zwiększenie ich roli; uważa, że w związku 
z tym należy koniecznie przeanalizować 
obowiązujące dyrektywy i w razie potrzeby 
poddać je przeglądowi;

Or. de

Poprawka 184
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że w obowiązujących 
dyrektywach w dziedzinie spraw 
socjalnych i zatrudnienia kładzie się 
niewystarczający nacisk na lepsze 
przeprowadzanie inspekcji pracy i 
zwiększenie ich roli; uważa, że w związku 
z tym należy koniecznie przeanalizować i 
w razie potrzeby poddać przeglądowi 
obowiązujące dyrektywy oraz uwzględnić 
rolę inspekcji pracy w ramach nowych 
inicjatyw ustawodawczych w zakresie 
spraw socjalnych i zatrudnienia, aby 
zapewnić skuteczną ochronę;

24. podkreśla, że w obowiązujących 
dyrektywach w dziedzinie spraw 
socjalnych i zatrudnienia kładzie się 
niewystarczający nacisk na lepsze 
przeprowadzanie inspekcji pracy i 
zwiększenie ich roli; uważa, że w związku 
z tym należy koniecznie przeanalizować i 
w razie potrzeby poddać przeglądowi 
obowiązujące dyrektywy oraz uwzględnić 
rolę inspekcji pracy w ramach nowych 
inicjatyw ustawodawczych w zakresie 
spraw socjalnych i zatrudnienia, aby 
umożliwić skuteczną ochronę;
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Or. de

Poprawka 185
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że w obowiązujących 
dyrektywach w dziedzinie spraw 
socjalnych i zatrudnienia kładzie się 
niewystarczający nacisk na lepsze 
przeprowadzanie inspekcji pracy i 
zwiększenie ich roli; uważa, że w związku 
z tym należy koniecznie przeanalizować i 
w razie potrzeby poddać przeglądowi 
obowiązujące dyrektywy oraz uwzględnić 
rolę inspekcji pracy w ramach nowych 
inicjatyw ustawodawczych w zakresie 
spraw socjalnych i zatrudnienia, aby 
zapewnić skuteczną ochronę;

24. podkreśla, że w obowiązujących 
dyrektywach w dziedzinie spraw 
socjalnych i zatrudnienia kładzie się 
niewystarczający nacisk na lepsze 
przeprowadzanie inspekcji pracy i 
zwiększenie ich roli; uważa, że w związku 
z tym należy koniecznie przeanalizować i 
w razie potrzeby poddać przeglądowi 
obowiązujące dyrektywy oraz uwzględnić 
rolę inspekcji pracy oraz partnerów 
społecznych w ramach nowych inicjatyw 
ustawodawczych w zakresie spraw 
socjalnych i zatrudnienia, aby zapewnić 
skuteczną ochronę;

Or. en

Poprawka 186
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że w obowiązujących 
dyrektywach w dziedzinie spraw 
socjalnych i zatrudnienia kładzie się 
niewystarczający nacisk na lepsze 
przeprowadzanie inspekcji pracy i 
zwiększenie ich roli; uważa, że w związku 
z tym należy koniecznie przeanalizować i 
w razie potrzeby poddać przeglądowi 
obowiązujące dyrektywy oraz uwzględnić 

24. podkreśla, że w obowiązujących 
dyrektywach w dziedzinie spraw 
socjalnych i zatrudnienia kładzie się 
niewystarczający nacisk na lepsze 
przeprowadzanie inspekcji pracy i 
zwiększenie ich roli; uważa, że w związku 
z tym należy koniecznie przeanalizować i 
w razie potrzeby poddać przeglądowi 
obowiązujące dyrektywy oraz w lepszy 
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rolę inspekcji pracy w ramach nowych 
inicjatyw ustawodawczych w zakresie 
spraw socjalnych i zatrudnienia, aby 
zapewnić skuteczną ochronę;

sposób uwzględnić kwestię egzekwowania 
przepisów w europejskim prawie pracy; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
minimalne normy inspekcji 
zaproponowane przez Komisję w 
dyrektywach dotyczących pewnych grup 
pracowników; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuowania tych 
działań poprzez zasadniczą poprawę 
egzekwowania praw, również poprzez 
wyposażanie inspekcji pracy w 
wystarczające zasoby; podkreśla, że należy
uwzględnić rolę inspekcji pracy w ramach 
nowych inicjatyw ustawodawczych w 
zakresie spraw socjalnych i zatrudnienia, 
aby zapewnić skuteczną ochronę;

Or. en

Poprawka 187
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że w obowiązujących 
dyrektywach w dziedzinie spraw 
socjalnych i zatrudnienia kładzie się 
niewystarczający nacisk na lepsze 
przeprowadzanie inspekcji pracy 
i zwiększenie ich roli; uważa, że 
w związku z tym należy koniecznie 
przeanalizować i w razie potrzeby poddać 
przeglądowi obowiązujące dyrektywy oraz 
uwzględnić rolę inspekcji pracy w ramach 
nowych inicjatyw ustawodawczych 
w zakresie spraw socjalnych i zatrudnienia, 
aby zapewnić skuteczną ochronę;

24. podkreśla, że w obowiązujących 
dyrektywach w dziedzinie spraw 
socjalnych i zatrudnienia kładzie się 
niewystarczający nacisk na lepsze 
przeprowadzanie inspekcji pracy 
i zwiększenie ich roli; uważa, że 
w związku z tym należy koniecznie 
przeanalizować i w razie potrzeby poddać 
przeglądowi obowiązujące dyrektywy oraz 
uwzględnić rolę inspekcji pracy w ramach 
nowych inicjatyw ustawodawczych 
w zakresie spraw socjalnych i zatrudnienia, 
aby zapewnić skuteczną ochronę, jak 
również przyczynić się do tego, aby 
przedsiębiorstwa dobrowolnie wspierały 
jakość norm pracy w ramach systemu 
bezpłatnego znakowania społecznego,
uznawanego na szczeblu krajowym lub 
europejskim;
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Or. fr

Poprawka 188
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zwraca uwagę, że w niektórych 
państwach członkowskich pracę 
zarobkową wykonują już dzieci w wieku 
poniżej 14 lat; uważa w tym kontekście, że
niezbędne jest zwiększenie roli 
inspektorów pracy i nasilenie kampanii 
przeciwko pracy dzieci; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia na szczeblu UE specjalnych 
kampanii na rzecz kontroli warunków 
pracy dzieci i nadzoru nad tymi 
warunkami, ze szczególnym naciskiem na 
warunki pracy młodych pracowników 
migrujących;

Or. de

Poprawka 189
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by dopilnowały, aby 
wszyscy pracownicy mieli dostęp do praw 
procesowych i praw do egzekwowania 
przepisów, takich jak zawarte we wniosku 
dotyczącym dyrektywy w sprawie środków 
ułatwiających korzystanie z praw 
przyznanych pracownikom w kontekście 
swobodnego przepływu pracowników;
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Or. en

Poprawka 190
Jelko Kacin, Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. w odniesieniu do dyrektywy 
wykonawczej regulującej delegowanie 
pracowników krytykuje wniosek Komisji, 
aby ograniczyć krajowe uprawnienia w 
zakresie inspekcji poprzez stworzenie 
zamkniętych wykazów środków; uważa, że 
krajowe inspektoraty pracy powinny mieć 
prawo do przeprowadzania kontroli 
wszystkich kwestii, które uznają za ważne;

skreślony

Or. en

Poprawka 191
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. w odniesieniu do dyrektywy 
wykonawczej regulującej delegowanie 
pracowników krytykuje wniosek Komisji, 
aby ograniczyć krajowe uprawnienia w 
zakresie inspekcji poprzez stworzenie 
zamkniętych wykazów środków; uważa, że 
krajowe inspektoraty pracy powinny mieć 
prawo do przeprowadzania kontroli 
wszystkich kwestii, które uznają za ważne;

skreślony

Or. hu
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Poprawka 192
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. w odniesieniu do dyrektywy 
wykonawczej regulującej delegowanie 
pracowników krytykuje wniosek Komisji, 
aby ograniczyć krajowe uprawnienia w 
zakresie inspekcji poprzez stworzenie 
zamkniętych wykazów środków; uważa, że 
krajowe inspektoraty pracy powinny mieć 
prawo do przeprowadzania kontroli 
wszystkich kwestii, które uznają za ważne;

skreślony

Or. en

Poprawka 193
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. w odniesieniu do dyrektywy 
wykonawczej regulującej delegowanie 
pracowników krytykuje wniosek Komisji, 
aby ograniczyć krajowe uprawnienia w 
zakresie inspekcji poprzez stworzenie 
zamkniętych wykazów środków; uważa, że 
krajowe inspektoraty pracy powinny mieć 
prawo do przeprowadzania kontroli 
wszystkich kwestii, które uznają za ważne;

25. w odniesieniu do dyrektywy 
wykonawczej regulującej delegowanie 
pracowników uważa, że krajowe 
inspektoraty pracy powinny mieć prawo do 
przeprowadzania kontroli wszystkich 
kwestii, które uznają za ważne;

Or. fi

Poprawka 194
Olle Ludvigsson
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Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. w odniesieniu do dyrektywy 
wykonawczej regulującej delegowanie 
pracowników krytykuje wniosek Komisji, 
aby ograniczyć krajowe uprawnienia w 
zakresie inspekcji poprzez stworzenie 
zamkniętych wykazów środków; uważa, że 
krajowe inspektoraty pracy powinny mieć 
prawo do przeprowadzania kontroli 
wszystkich kwestii, które uznają za ważne;

25. w odniesieniu do dyrektywy 
wykonawczej regulującej delegowanie 
pracowników krytykuje wniosek Komisji, 
aby ograniczyć krajowe uprawnienia w 
zakresie inspekcji poprzez stworzenie 
zamkniętych wykazów środków; uważa, że 
krajowe inspektoraty pracy i organizacje 
pracownicze powinny mieć prawo do 
przeprowadzania kontroli wszystkich 
kwestii, które uznają za ważne;

Or. sv

Poprawka 195
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. w odniesieniu do dyrektywy 
wykonawczej regulującej delegowanie 
pracowników krytykuje wniosek Komisji, 
aby ograniczyć krajowe uprawnienia w 
zakresie inspekcji poprzez stworzenie 
zamkniętych wykazów środków; uważa, że 
krajowe inspektoraty pracy powinny mieć 
prawo do przeprowadzania kontroli 
wszystkich kwestii, które uznają za ważne;

25. w odniesieniu do dyrektywy 
wykonawczej regulującej delegowanie 
pracowników krytykuje wniosek Komisji, 
aby ograniczyć krajowe uprawnienia 
w zakresie inspekcji poprzez stworzenie 
zamkniętych wykazów środków; uważa, że 
krajowe inspektoraty pracy powinny mieć 
prawo do przeprowadzania kontroli 
wszystkich kwestii, które uznają za ważne;
państwa członkowskie na swoim 
terytorium przykładają wagę do tych 
celowych kontroli i mechanizmów 
nadzoru, aby kontrolować i nadzorować 
przestrzeganie przepisów i zasad 
dyrektywy w sprawie korzystania z praw;

Or. nl

Poprawka 196
Heinz K. Becker
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
dyrektywę umożliwiającą kompleksowe 
inspekcje pośrednictwa pracy, w oparciu o 
którą firmy pośrednictwa pracy 
otrzymywałyby licencję i musiałyby 
zarejestrować swoją działalność w tym 
zakresie w centralnym urzędzie 
rejestracji;

skreślony

Or. de

Poprawka 197
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
dyrektywę umożliwiającą kompleksowe 
inspekcje pośrednictwa pracy, w oparciu o 
którą firmy pośrednictwa pracy 
otrzymywałyby licencję i musiałyby 
zarejestrować swoją działalność w tym 
zakresie w centralnym urzędzie 
rejestracji;

skreślony

Or. hu

Poprawka 198
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję, aby zaproponowała skreślony
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dyrektywę umożliwiającą kompleksowe 
inspekcje pośrednictwa pracy, w oparciu o 
którą firmy pośrednictwa pracy 
otrzymywałyby licencję i musiałyby 
zarejestrować swoją działalność w tym 
zakresie w centralnym urzędzie 
rejestracji;

Or. de

Poprawka 199
Jelko Kacin, Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
dyrektywę umożliwiającą kompleksowe 
inspekcje pośrednictwa pracy, w oparciu o 
którą firmy pośrednictwa pracy 
otrzymywałyby licencję i musiałyby 
zarejestrować swoją działalność w tym 
zakresie w centralnym urzędzie rejestracji;

26. wzywa Komisję, aby zaprojektowała i 
udostępniła państwom członkowskim 
wytyczne dotyczące najlepszych praktyk 
oraz ułatwiła współpracę i wymianę 
informacji między nimi, tak aby mogły 
skuteczniej badać i kontrolować 
działalność agencji pośrednictwa pracy;

Or. en

Poprawka 200
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
dyrektywę umożliwiającą kompleksowe 
inspekcje pośrednictwa pracy, w oparciu o 
którą firmy pośrednictwa pracy 
otrzymywałyby licencję i musiałyby 
zarejestrować swoją działalność w tym 
zakresie w centralnym urzędzie rejestracji;

26. wzywa państwa członkowskie, aby 
zintensyfikowały kompleksowe inspekcje 
pośrednictwa pracy i rozważyły środki 
służące temu, aby firmy pośrednictwa 
pracy mogły otrzymywać licencję i były
zobowiązane do przedkładania 
sprawozdań;
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Or. en

Poprawka 201
Jutta Steinruck

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
dyrektywę umożliwiającą kompleksowe 
inspekcje pośrednictwa pracy, w oparciu o 
którą firmy pośrednictwa pracy
otrzymywałyby licencję i musiałyby 
zarejestrować swoją działalność w tym 
zakresie w centralnym urzędzie rejestracji;

26. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
dyrektywę umożliwiającą kompleksowe 
inspekcje podmiotów zajmujących się 
rekrutacją pracowników, w oparciu o 
którą podmioty te otrzymywałyby licencję i 
musiałyby zarejestrować swoją działalność 
w tym zakresie w centralnym urzędzie 
rejestracji;

Or. de

Poprawka 202
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. zwraca się do Komisji 
o zaproponowanie dyrektywy 
zapewniającej ochronę w sytuacjach 
informowania o nieprawidłowościach
i wykonywania ekspertyz w odniesieniu do 
osób, które w sposób uzasadniony 
informują o zagrożeniach występujących 
w danym przedsiębiorstwie, których 
przedsiębiorstwo to nie uznaje;

Or. fr
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Poprawka 203
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję, aby w imię zasady 
pomocniczości zaproponowała dyrektywę, 
która wzmocni rolę inspektorów pracy i 
określi europejskie normy inspekcji pracy;

skreślony

Or. fi

Poprawka 204
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję, aby w imię zasady 
pomocniczości zaproponowała dyrektywę, 
która wzmocni rolę inspektorów pracy i 
określi europejskie normy inspekcji pracy;

skreślony

Or. hu

Poprawka 205
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję, aby w imię zasady 
pomocniczości zaproponowała dyrektywę, 
która wzmocni rolę inspektorów pracy i 
określi europejskie normy inspekcji pracy;

27. podkreśla, że za inspekcje pracy w 
pełni odpowiadają państwa członkowskie; 
podkreśla, że Komisja Europejska 
powinna powstrzymać się od ograniczania 
inspekcji pracy w jakikolwiek sposób; 
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podkreśla, że w razie konieczności być 
może należałoby wprowadzić do przepisów 
europejskich klauzulę ochronną lub 
odniesienia do tego zakresu kompetencji 
krajowych i jego znaczenia dla 
europejskiego jednolitego rynku zarówno 
w kategoriach ochrony pracowników, jak 
i uczciwej konkurencji;

Or. en

Poprawka 206
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję, aby w imię zasady 
pomocniczości zaproponowała dyrektywę,
która wzmocni rolę inspektorów pracy i 
określi europejskie normy inspekcji pracy;

27. wzywa Komisję, aby w imię zasady 
pomocniczości zaproponowała wytyczne,
które wzmocnią rolę inspektorów pracy i 
określą europejskie normy inspekcji pracy;

Or. en

Poprawka 207
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję, aby w imię zasady 
pomocniczości zaproponowała dyrektywę, 
która wzmocni rolę inspektorów pracy 
i określi europejskie normy inspekcji 
pracy;

27. wzywa Komisję, aby w imię zasady 
pomocniczości zaproponowała dyrektywę, 
która wzmocni rolę inspektorów pracy 
oraz określi europejskie normy inspekcji 
pracy i wspólne szkolenie w tym zakresie;

Or. fr

Poprawka 208
Ole Christensen
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Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję, aby w imię zasady 
pomocniczości zaproponowała dyrektywę, 
która wzmocni rolę inspektorów pracy i 
określi europejskie normy inspekcji pracy;

27. wzywa Komisję, aby w imię zasady 
pomocniczości zaproponowała dyrektywę, 
która wzmocni rolę inspektorów pracy i 
określi europejskie normy inspekcji pracy, 
które powinny uwzględniać różnice 
między krajowymi rynkami pracy;

Or. en

Poprawka 209
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa państwa członkowskie do 
wyznaczenia w ramach wzajemnego 
uznawania krajowych inspektorów pracy, 
którym zostaną przyznane prawa 
niezbędne do przeprowadzania 
niezapowiedzianych inspekcji 
transgranicznych w przedsiębiorstwach, 
na placach budowy itp.; ponadto wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
rozważenia, czy europejscy inspektorzy 
pracy powinni funkcjonować początkowo 
zamiast takich krajowych inspektorów, 
obok lub oprócz nich w celu wypełniania 
tych samych zadań; wzywa państwa 
członkowskie do rozszerzenia kompetencji 
kontrolnych krajowych inspektorów pracy 
w państwie członkowskim, w którym 
znajduje się siedziba danego 
przedsiębiorstwa bądź jego europejska 
siedziba, tak aby obejmowały one całe 
łańcuchy wartości;

Or. de
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Poprawka 210
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę, że wdrażanie polityki 
konkurencji odbywa się na szczeblu 
europejskim; uważa za konieczne, aby, 
kierując się tym samym przykładem, 
włączyć do Traktatu UE środki na rzecz 
walki z dumpingiem socjalnym i 
powierzyć Komisji uprawnienia do ich 
wdrożenia; jest zdania, że uprawnienia te 
powinny obejmować również nakładanie 
sankcji na przedsiębiorstwa, jak ma to 
miejsce w przypadku sankcji w prawie 
konkurencji;

skreślony

Or. fi

Poprawka 211
Jelko Kacin, Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę, że wdrażanie polityki 
konkurencji odbywa się na szczeblu 
europejskim; uważa za konieczne, aby, 
kierując się tym samym przykładem, 
włączyć do Traktatu UE środki na rzecz 
walki z dumpingiem socjalnym i 
powierzyć Komisji uprawnienia do ich 
wdrożenia; jest zdania, że uprawnienia te 
powinny obejmować również nakładanie 
sankcji na przedsiębiorstwa, jak ma to 
miejsce w przypadku sankcji w prawie 
konkurencji;

skreślony
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Or. en

Poprawka 212
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę, że wdrażanie polityki 
konkurencji odbywa się na szczeblu 
europejskim; uważa za konieczne, aby, 
kierując się tym samym przykładem, 
włączyć do Traktatu UE środki na rzecz 
walki z dumpingiem socjalnym i 
powierzyć Komisji uprawnienia do ich 
wdrożenia; jest zdania, że uprawnienia te 
powinny obejmować również nakładanie 
sankcji na przedsiębiorstwa, jak ma to 
miejsce w przypadku sankcji w prawie 
konkurencji;

skreślony

Or. de

Poprawka 213
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę, że wdrażanie polityki 
konkurencji odbywa się na szczeblu 
europejskim; uważa za konieczne, aby, 
kierując się tym samym przykładem, 
włączyć do Traktatu UE środki na rzecz 
walki z dumpingiem socjalnym i 
powierzyć Komisji uprawnienia do ich 
wdrożenia; jest zdania, że uprawnienia te 
powinny obejmować również nakładanie 
sankcji na przedsiębiorstwa, jak ma to 
miejsce w przypadku sankcji w prawie 

skreślony
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konkurencji;

Or. hu

Poprawka 214
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę, że wdrażanie polityki 
konkurencji odbywa się na szczeblu 
europejskim; uważa za konieczne, aby, 
kierując się tym samym przykładem, 
włączyć do Traktatu UE środki na rzecz 
walki z dumpingiem socjalnym i 
powierzyć Komisji uprawnienia do ich 
wdrożenia; jest zdania, że uprawnienia te 
powinny obejmować również nakładanie 
sankcji na przedsiębiorstwa, jak ma to 
miejsce w przypadku sankcji w prawie 
konkurencji;

28. zwraca uwagę, że wdrażanie polityki 
konkurencji odbywa się na szczeblu 
europejskim; uważa za konieczne, aby, 
kierując się tym samym przykładem, 
włączyć do Traktatu UE środki na rzecz 
walki z obchodzeniem przepisów prawa 
socjalnego i prawa pracy;

Or. en

Poprawka 215
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę, że wdrażanie polityki 
konkurencji odbywa się na szczeblu 
europejskim; uważa za konieczne, aby, 
kierując się tym samym przykładem, 
włączyć do Traktatu UE środki na rzecz 
walki z dumpingiem socjalnym i 
powierzyć Komisji uprawnienia do ich 
wdrożenia; jest zdania, że uprawnienia te 

28. wzywa Komisję do zidentyfikowania 
sposobów lepszego rozwiązywania 
problemu przypadków dumpingu 
socjalnego w UE i zaproponowania 
odpowiednich instrumentów;
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powinny obejmować również nakładanie 
sankcji na przedsiębiorstwa, jak ma to 
miejsce w przypadku sankcji w prawie 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 216
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że ważne jest, aby 
wprowadzone przez Komisję 
uregulowania przeciw dumpingowi 
socjalnemu ujęto w wiążącym dokumencie 
prawnym; za konieczne uważa
wprowadzenie inspekcji pracy na szczeblu 
europejskim w celu wykonania tych 
uprawnień;

skreślony

Or. fi

Poprawka 217
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że ważne jest, aby 
wprowadzone przez Komisję 
uregulowania przeciw dumpingowi 
socjalnemu ujęto w wiążącym dokumencie 
prawnym; za konieczne uważa 
wprowadzenie inspekcji pracy na szczeblu 
europejskim w celu wykonania tych 
uprawnień;

skreślony

Or. de
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Poprawka 218
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że ważne jest, aby 
wprowadzone przez Komisję 
uregulowania przeciw dumpingowi 
socjalnemu ujęto w wiążącym dokumencie 
prawnym; za konieczne uważa 
wprowadzenie inspekcji pracy na szczeblu 
europejskim w celu wykonania tych 
uprawnień;

skreślony

Or. de

Poprawka 219
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że ważne jest, aby 
wprowadzone przez Komisję 
uregulowania przeciw dumpingowi 
socjalnemu ujęto w wiążącym dokumencie 
prawnym; za konieczne uważa 
wprowadzenie inspekcji pracy na szczeblu 
europejskim w celu wykonania tych 
uprawnień;

skreślony

Or. hu

Poprawka 220
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że ważne jest, aby 
wprowadzone przez Komisję 

skreślony
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uregulowania przeciw dumpingowi 
socjalnemu ujęto w wiążącym dokumencie 
prawnym; za konieczne uważa 
wprowadzenie inspekcji pracy na szczeblu 
europejskim w celu wykonania tych 
uprawnień;

Or. en

Poprawka 221
Ole Christensen

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że ważne jest, aby 
wprowadzone przez Komisję uregulowania 
przeciw dumpingowi socjalnemu ujęto w 
wiążącym dokumencie prawnym; za 
konieczne uważa wprowadzenie inspekcji 
pracy na szczeblu europejskim w celu 
wykonania tych uprawnień;

29. uważa, że ważne jest, aby 
wprowadzone przez Komisję uregulowania 
przeciw dumpingowi socjalnemu ujęto w 
wiążącym dokumencie prawnym; za 
konieczne uważa wprowadzenie inspekcji 
pracy na szczeblu europejskim w celu 
wykonania tych uprawnień we współpracy 
z organami krajowymi i partnerami 
społecznymi;

Or. en


