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Poprawka 1
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że prawo do ochrony 
socjalnej jest podstawowym prawem 
człowieka i nieodłączną częścią
europejskiego modelu społecznego oraz że 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) przyjęła zalecenia dotyczące 
krajowej polityki na rzecz minimum 
ochrony socjalnej, których celem jest 
zapewnienie podstawowych praw osoby do 
korzystania ze świadczeń socjalnych oraz 
wystarczających środków do godnego 
życia;

A. mając na uwadze, że prawo do ochrony 
socjalnej jest kluczowym elementem
europejskiego modelu społecznego oraz że 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) przyjęła zalecenia dotyczące 
krajowej polityki na rzecz minimum 
ochrony socjalnej, których celem jest 
zapewnienie podstawowych praw osoby do 
korzystania ze świadczeń socjalnych oraz 
wystarczających środków do godnego 
życia;

Or. en

Poprawka 2
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że prawo do ochrony 
socjalnej jest podstawowym prawem 
człowieka i nieodłączną częścią 
europejskiego modelu społecznego oraz że 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) przyjęła zalecenia dotyczące 
krajowej polityki na rzecz minimum 
ochrony socjalnej, których celem jest 
zapewnienie podstawowych praw osoby do 
korzystania ze świadczeń socjalnych oraz 
wystarczających środków do godnego 

A. mając na uwadze, że prawo do ochrony 
socjalnej jest podstawowym prawem i 
nieodłączną częścią europejskiej 
społecznej gospodarki rynkowej oraz że 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) przyjęła zalecenia dotyczące 
krajowej polityki na rzecz minimum 
ochrony socjalnej, których celem jest 
zapewnienie podstawowych praw osoby do 
korzystania ze świadczeń socjalnych oraz 
wystarczających środków do godnego 
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życia; życia;

Or. en

Poprawka 3
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że prawo do ochrony 
socjalnej jest podstawowym prawem 
człowieka i nieodłączną częścią 
europejskiego modelu społecznego oraz że 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) przyjęła zalecenia dotyczące 
krajowej polityki na rzecz minimum 
ochrony socjalnej, których celem jest 
zapewnienie podstawowych praw osoby do 
korzystania ze świadczeń socjalnych oraz 
wystarczających środków do godnego 
życia;

A. mając na uwadze, że prawo do ochrony 
socjalnej jest podstawowym prawem, które 
jest zgodne z prawem wspólnotowym oraz 
prawami i praktykami krajowymi, i jako 
takie jest nieodłączną częścią 
europejskiego modelu społecznego oraz że 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP) przyjęła zalecenia dotyczące 
krajowej polityki na rzecz minimum 
ochrony socjalnej, których celem jest 
zapewnienie podstawowych praw osoby do 
korzystania ze świadczeń socjalnych oraz 
wystarczających środków do godnego 
życia;

Or. en

Poprawka 4
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ochrona 
socjalna należy do kompetencji krajowych 
koordynowanych na szczeblu UE;

Or. en
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Poprawka 5
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ochrona socjalna 
jest inwestycją w ludzi, która pozwala 
przystosować się do zmian na rynku pracy, 
zapobiec ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu oraz zwiększa integrację na 
rynku pracy; mając na uwadze, że ochrona 
socjalna jest czynnikiem stabilizującym 
gospodarkę i spełnia funkcję 
antycykliczną, dzięki czemu wzrasta popyt 
i konsumpcja na rynku krajowym;

B. mając na uwadze, że ochrona socjalna 
ma na celu reagowanie w przypadku 
niekorzystnych zmian na rynku pracy, 
przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu oraz zapewnienie integracji
na rynku pracy; mając na uwadze, że 
ochrona socjalna jest czynnikiem 
stabilizującym gospodarkę i spełnia 
funkcję antycykliczną, dzięki czemu 
wzrasta popyt i konsumpcja na rynku 
krajowym;

Or. en

Poprawka 6
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ochrona socjalna 
jest inwestycją w ludzi, która pozwala 
przystosować się do zmian na rynku pracy, 
zapobiec ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu oraz zwiększa integrację na 
rynku pracy; mając na uwadze, że ochrona 
socjalna jest czynnikiem stabilizującym 
gospodarkę i spełnia funkcję 
antycykliczną, dzięki czemu wzrasta popyt 
i konsumpcja na rynku krajowym;

B. mając na uwadze, że ochrona socjalna 
pozwala przystosować się do zmian na 
rynku pracy, zapobiec ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu oraz zwiększa 
integrację na rynku pracy; mając na 
uwadze, że ochrona socjalna jest 
czynnikiem stabilizującym gospodarkę i 
spełnia funkcję antycykliczną, dzięki 
czemu wzrasta popyt i konsumpcja na 
rynku krajowym;

Or. en
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Poprawka 7
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że starania na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu w państwach 
członkowskich wiązały się z koniecznością 
przeprowadzenia znacznych cięć 
budżetowych, przede wszystkim w czasie, 
gdy z uwagi na nagły wzrost liczby 
bezrobotnych wzrosło również 
zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, 
zaś dodatkowym obciążeniem dla
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
był spadek wysokości składek na skutek 
redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac, 
co z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla europejskiego modelu społecznego;

C. mając na uwadze, że z powodu kryzysu, 
w czasie, gdy z uwagi na nagły wzrost 
liczby bezrobotnych wzrosło również 
zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, 
nastąpiło dalsze ograniczenie
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
w wyniku spadku wysokości składek na 
skutek redukcji zatrudnienia lub obniżenia 
płac, co z kolei stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla europejskiego modelu 
społecznego;

Or. en

Poprawka 8
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że starania na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu w państwach 
członkowskich wiązały się z koniecznością 
przeprowadzenia znacznych cięć 
budżetowych, przede wszystkim w czasie, 
gdy z uwagi na nagły wzrost liczby 
bezrobotnych wzrosło również 
zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, 
zaś dodatkowym obciążeniem dla 
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
był spadek wysokości składek na skutek 
redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac, 
co z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie 

C. mając na uwadze, że starania na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu w niektórych
państwach członkowskich wiązały się z 
koniecznością przeprowadzenia znacznych 
cięć budżetowych, natomiast systemy 
ochrony socjalnej musiały zmierzyć się z 
nagłym wzrostem liczby bezrobotnych, zaś 
dodatkowym obciążeniem dla 
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
był spadek wysokości składek na skutek 
redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac, 
co z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla europejskiego modelu społecznego;
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dla europejskiego modelu społecznego;

Or. en

Poprawka 9
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że starania na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu w państwach 
członkowskich wiązały się z koniecznością 
przeprowadzenia znacznych cięć 
budżetowych, przede wszystkim w czasie, 
gdy z uwagi na nagły wzrost liczby 
bezrobotnych wzrosło również 
zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, 
zaś dodatkowym obciążeniem dla 
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
był spadek wysokości składek na skutek 
redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac, 
co z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla europejskiego modelu społecznego;

C. mając na uwadze, że starania na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu w niektórych
państwach członkowskich wiązały się z 
koniecznością przeprowadzenia znacznych 
cięć budżetowych, przede wszystkim w 
czasie, gdy z uwagi na wzrost liczby 
bezrobotnych wzrosło również 
zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, 
zaś dodatkowym obciążeniem dla 
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
był spadek wysokości składek na skutek 
redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac, 
co z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej;

Or. en

Poprawka 10
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że starania na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu w państwach 
członkowskich wiązały się z koniecznością 
przeprowadzenia znacznych cięć 
budżetowych, przede wszystkim w czasie, 
gdy z uwagi na nagły wzrost liczby 
bezrobotnych wzrosło również 
zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, 

C. mając na uwadze, że starania na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu w państwach 
członkowskich wiązały się z koniecznością 
przeprowadzenia znacznych cięć 
budżetowych, przede wszystkim w czasie, 
gdy z uwagi na nagły wzrost liczby 
bezrobotnych wzrosło również 
zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, 
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zaś dodatkowym obciążeniem dla 
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
był spadek wysokości składek na skutek 
redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac, 
co z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla europejskiego modelu społecznego;

zaś dodatkowym obciążeniem dla 
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
był spadek wysokości składek na skutek 
redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac;

Or. de

Poprawka 11
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że starania na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu w państwach 
członkowskich wiązały się z koniecznością 
przeprowadzenia znacznych cięć 
budżetowych, przede wszystkim w czasie, 
gdy z uwagi na nagły wzrost liczby 
bezrobotnych wzrosło również 
zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, 
zaś dodatkowym obciążeniem dla 
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
był spadek wysokości składek na skutek 
redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac, 
co z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla europejskiego modelu społecznego;

C. mając na uwadze, że starania na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu w niektórych
państwach członkowskich wiązały się z 
koniecznością przeprowadzenia znacznych 
cięć budżetowych, przede wszystkim w 
czasie, gdy z uwagi na nagły wzrost liczby 
bezrobotnych wzrosło również 
zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, 
zaś dodatkowym obciążeniem dla 
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
był spadek wysokości składek na skutek 
redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac, 
co z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla europejskiego modelu społecznego;

Or. en

Poprawka 12
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zakres objęcia 
ochroną socjalną w państwach Unii 

D. mając na uwadze, że zakres objęcia 
ochroną socjalną należy do kompetencji 
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Europejskiej jest wciąż niewystarczający i 
mając na uwadze, że przypadki nadużyć 
wobec pracowników szczególnie 
zagrożonych są w UE nadal częste, a 
segmentacja rynków pracy, pomimo 
wysoko zróżnicowanych poziomów
zabezpieczeń w ramach różnych rodzajów 
umów i stosunków pracy, pozostaje 
niepokojącą rzeczywistością, prowadząc
do niedostosowań i nierówności 
społecznych;

państw członkowskich, wysokie 
zróżnicowanie poziomów ochrony w 
ramach różnych rodzajów umów i 
stosunków pracy może prowadzić do 
nieprzystosowania i nierówności 
społecznych;

Or. en

Poprawka 13
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zakres objęcia 
ochroną socjalną w państwach Unii 
Europejskiej jest wciąż niewystarczający i 
mając na uwadze, że przypadki nadużyć 
wobec pracowników szczególnie 
zagrożonych są w UE nadal częste, a 
segmentacja rynków pracy, pomimo 
wysoko zróżnicowanych poziomów 
zabezpieczeń w ramach różnych rodzajów 
umów i stosunków pracy, pozostaje 
niepokojącą rzeczywistością, prowadząc 
do niedostosowań i nierówności 
społecznych;

D. mając na uwadze, że zakres objęcia 
ochroną socjalną w niektórych państwach 
członkowskich UE może być wciąż 
niewystarczający;

Or. en

Poprawka 14
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zakres objęcia 
ochroną socjalną w państwach Unii 
Europejskiej jest wciąż niewystarczający i
mając na uwadze, że przypadki nadużyć 
wobec pracowników szczególnie 
zagrożonych są w UE nadal częste, a 
segmentacja rynków pracy, pomimo 
wysoko zróżnicowanych poziomów 
zabezpieczeń w ramach różnych rodzajów 
umów i stosunków pracy, pozostaje 
niepokojącą rzeczywistością, prowadząc 
do niedostosowań i nierówności 
społecznych;

D. mając na uwadze, że zakres objęcia 
ochroną socjalną w niektórych państwach 
członkowskich UE można by poprawić;
mając na uwadze, że w UE nadal 
występują przypadki nadużyć wobec 
pracowników szczególnie zagrożonych; 

Or. en

Poprawka 15
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zakres objęcia 
ochroną socjalną w państwach Unii 
Europejskiej jest wciąż niewystarczający i 
mając na uwadze, że przypadki nadużyć 
wobec pracowników szczególnie 
zagrożonych są w UE nadal częste, a 
segmentacja rynków pracy, pomimo 
wysoko zróżnicowanych poziomów 
zabezpieczeń w ramach różnych rodzajów 
umów i stosunków pracy, pozostaje 
niepokojącą rzeczywistością, prowadząc 
do niedostosowań i nierówności 
społecznych;

D. mając na uwadze, że zakres objęcia 
ochroną socjalną w państwach Unii 
Europejskiej jest bardzo wysoki w skali 
globalnej, jednak przypadki nadużyć 
wobec pracowników szczególnie 
zagrożonych są w UE nadal częste, a 
segmentacja rynków pracy, pomimo 
wysoko zróżnicowanych poziomów 
zabezpieczeń w ramach różnych rodzajów 
umów i stosunków pracy, pozostaje 
niepokojącą rzeczywistością, prowadząc 
do niedostosowań i nierówności 
społecznych;

Or. de
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Poprawka 16
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że zakres objęcia 
ochroną socjalną w państwach Unii 
Europejskiej jest wciąż niewystarczający i 
mając na uwadze, że przypadki nadużyć 
wobec pracowników szczególnie 
zagrożonych są w UE nadal częste, a 
segmentacja rynków pracy, pomimo 
wysoko zróżnicowanych poziomów 
zabezpieczeń w ramach różnych rodzajów 
umów i stosunków pracy, pozostaje 
niepokojącą rzeczywistością, prowadząc 
do niedostosowań i nierówności 
społecznych;

D. mając na uwadze, że zakres objęcia 
ochroną socjalną w niektórych państwach 
członkowskich UE mógłby być lepszy;
mając na uwadze, że przypadki nadużyć 
wobec pracowników szczególnie 
zagrożonych są w UE nadal częste, a 
segmentacja rynków pracy, pomimo 
wysoko zróżnicowanych poziomów 
zabezpieczeń w ramach różnych rodzajów 
umów i stosunków pracy, pozostaje 
niepokojącą rzeczywistością, prowadząc 
do niedostosowań i nierówności 
społecznych;

Or. en

Poprawka 17
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że większość 
tradycyjnych systemów ochrony socjalnej, 
w szczególności systemów zabezpieczenia 
społecznego, oraz systemów prawa pracy 
opracowano z myślą o konieczności 
zapewnienia pracownikom najemnym 
ochrony socjalnej i praw pracowniczych, 
co przy zmieniającym się charakterze 
pracy i coraz częstszym zjawisku 
samozatrudnienia może wiązać się z 
niedostatecznym zabezpieczeniem nowych 
grup pracowników;

E. mając na uwadze, że większość 
tradycyjnych systemów ochrony socjalnej, 
w szczególności systemów zabezpieczenia 
społecznego, oraz systemów prawa pracy 
opracowano z myślą o konieczności 
zapewnienia pracownikom najemnym 
ochrony socjalnej i praw pracowniczych, 
co wraz z powstawaniem nowych form 
zatrudnienia, na przykład w przypadku
samozatrudnienia, może wiązać się z 
niedostatecznym zabezpieczeniem nowych 
grup pracowników;

Or. en
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Poprawka 18
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że większość 
tradycyjnych systemów ochrony socjalnej, 
w szczególności systemów zabezpieczenia 
społecznego, oraz systemów prawa pracy 
opracowano z myślą o konieczności 
zapewnienia pracownikom najemnym 
ochrony socjalnej i praw pracowniczych, 
co przy zmieniającym się charakterze 
pracy i coraz częstszym zjawisku 
samozatrudnienia może wiązać się z 
niedostatecznym zabezpieczeniem nowych 
grup pracowników;

E. mając na uwadze, że większość 
tradycyjnych systemów ochrony socjalnej, 
w szczególności systemów zabezpieczenia 
społecznego, oraz systemów prawa pracy 
opracowano z myślą o konieczności 
zapewnienia pracownikom najemnym 
ochrony socjalnej i praw pracowniczych, 
istnieje więc ryzyko, że przy zmieniającym 
się charakterze pracy i rosnącej liczbie 
osób pracujących na zasadzie 
samozatrudnienia zabezpieczenie nowych 
grup pracowników może być 
niedostateczne;

Or. en

Poprawka 19
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że starania na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu w państwach 
członkowskich wiązały się z koniecznością 
przeprowadzenia znacznych cięć 
budżetowych, przede wszystkim w czasie, 
gdy z uwagi na nagły wzrost liczby 
bezrobotnych wzrosło również 
zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, 
zaś dodatkowym obciążeniem dla 
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
był spadek wysokości składek na skutek 
redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac, 
co z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla europejskiego modelu społecznego;

C. mając na uwadze, że starania na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu w państwach 
członkowskich wiązały się z koniecznością 
przeprowadzenia znacznych cięć 
budżetowych, przede wszystkim w czasie, 
gdy z uwagi na nagły wzrost liczby 
bezrobotnych wzrosło również 
zapotrzebowanie na świadczenia socjalne, 
zaś dodatkowym obciążeniem dla 
państwowych budżetów ochrony socjalnej 
był spadek wysokości składek na skutek 
redukcji zatrudnienia lub obniżenia płac;
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Or. de

Poprawka 20
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że większość 
tradycyjnych systemów ochrony socjalnej, 
w szczególności systemów zabezpieczenia 
społecznego, oraz systemów prawa pracy 
opracowano z myślą o konieczności 
zapewnienia pracownikom najemnym 
ochrony socjalnej i praw pracowniczych, 
co przy zmieniającym się charakterze 
pracy i coraz częstszym zjawisku 
samozatrudnienia może wiązać się z 
niedostatecznym zabezpieczeniem nowych 
grup pracowników;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. de

Poprawka 21
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że większość 
tradycyjnych systemów ochrony socjalnej, 
w szczególności systemów zabezpieczenia 
społecznego, oraz systemów prawa pracy 
opracowano z myślą o konieczności 
zapewnienia pracownikom najemnym 
ochrony socjalnej i praw pracowniczych, 
co przy zmieniającym się charakterze 
pracy i coraz częstszym zjawisku 
samozatrudnienia może wiązać się z 
niedostatecznym zabezpieczeniem nowych 

E. mając na uwadze, że większość 
tradycyjnych systemów ochrony socjalnej, 
w szczególności systemów zabezpieczenia 
społecznego, oraz systemów prawa pracy 
opracowano z myślą o konieczności 
zapewnienia pracownikom najemnym 
ochrony socjalnej i praw pracowniczych, 
co przy zmieniającym się charakterze 
pracy i coraz częstszym zjawisku 
samozatrudnienia może w niektórych
sytuacjach wiązać się z brakiem 
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grup pracowników; zabezpieczenia socjalnego nowych grup 
pracowników, jednak określenie form i 
poziomu ochrony socjalnej leży wyłącznie 
w gestii państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 22
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że konieczne jest 
opracowanie jasnej definicji fałszywego 
samozatrudnienia oraz zapobiegania 
ewentualnym możliwościom jego 
nadużywania, co powoduje naruszenie
praw socjalnych pracowników i zasad 
konkurencyjności oraz ryzyko wystąpienia 
dumpingu społecznego;

F. mając na uwadze, że konieczne jest 
zapobieganie nadużyciom w przypadku
fałszywego samozatrudnienia, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek naruszenia praw 
socjalnych pracowników, zakłócenia 
konkurencji oraz ryzyka wystąpienia 
dumpingu społecznego;

Or. en

Poprawka 23
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że konieczne jest 
opracowanie jasnej definicji fałszywego 
samozatrudnienia oraz zapobiegania 
ewentualnym możliwościom jego 
nadużywania, co powoduje naruszenie
praw socjalnych pracowników i zasad 
konkurencyjności oraz ryzyko wystąpienia 
dumpingu społecznego;

F. mając na uwadze, że konieczne jest 
zapobieganie wszelkiemu naruszaniu
praw socjalnych pracowników, zakłócaniu 
konkurencji oraz ryzyku wystąpienia 
dumpingu społecznego;
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Or. en

Poprawka 24
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że konieczne jest
opracowanie jasnej definicji fałszywego 
samozatrudnienia oraz zapobiegania
ewentualnym możliwościom jego 
nadużywania, co powoduje naruszenie
praw socjalnych pracowników i zasad 
konkurencyjności oraz ryzyko wystąpienia 
dumpingu społecznego;

F. mając na uwadze, że przydatne byłoby
opracowanie jasnej definicji fałszywego 
samozatrudnienia oraz zapobieganie 
ewentualnym możliwościom jego 
nadużywania, tak aby uniknąć naruszania
praw socjalnych pracowników, zakłóceń 
konkurencji oraz ryzyka wystąpienia 
dumpingu społecznego;

Or. en

Poprawka 25
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w zasadzie 
fikcyjne samozatrudnienie jest formą 
częściowego uchylania się od płacenia 
składek, które jest trudne do wykrycia i 
które narusza równowagę i adekwatność 
systemów emerytalnych pozbawiając je 
niezbędnych zasobów;

Or. el

Poprawka 26
Konstantinos Poupakis
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Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że szczególnie 
wysoka stopa bezrobocia w wielu 
państwach członkowskich, potęgowana 
ciągłą presją obniżania jednostkowego 
kosztu pracy skutkuje tendencjami i 
praktykami na krajowych rynkach pracy, 
które sprzyjają dalszemu rozkwitowi i 
nasilaniu się zjawiska fikcyjnego 
samozatrudnienia;

Or. el

Poprawka 27
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że charakter pracy 
osób samozatrudnionych zależnych nie 
różni się znacząco od tej wykonywanej 
przez pracowników najemnych, stąd też 
ich prawa socjalne i pracownicze powinny 
być zbliżone do praw pracowników 
najemnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 28
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że charakter pracy G. mając na uwadze, że charakter pracy 
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osób samozatrudnionych zależnych nie 
różni się znacząco od tej wykonywanej 
przez pracowników najemnych, stąd też 
ich prawa socjalne i pracownicze powinny 
być zbliżone do praw pracowników 
najemnych;

osób samozatrudnionych, które nie są 
ekonomicznie niezależne, nie różni się 
znacząco od tej wykonywanej przez 
pracowników najemnych, stąd też ich 
prawa socjalne i pracownicze wymagają 
dalszej analizy;

Or. en

Poprawka 29
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że charakter pracy 
osób samozatrudnionych zależnych nie 
różni się znacząco od tej wykonywanej 
przez pracowników najemnych, stąd też 
ich prawa socjalne i pracownicze powinny 
być zbliżone do praw pracowników 
najemnych;

G. mając na uwadze, że charakter pracy 
tych osób samozatrudnionych, które nie są 
ekonomicznie niezależne, nie różni się 
znacząco od tej wykonywanej przez 
pracowników najemnych, stąd też ich 
prawa socjalne i pracownicze powinny w 
stosownych przypadkach być zbliżone do 
praw pracowników najemnych;

Or. en

Poprawka 30
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że systemy ochrony 
socjalnej osób samozatrudnionych muszą 
uwzględniać fakt, iż samozatrudnieni 
stanowią ważną siłę, jeśli chodzi o 
innowacje i wzrost gospodarzy w UE, i 
każda interwencja w tym zakresie 
powinna sprzyjać jej rozwojowi, a nie 
zagrażać jej istnieniu; 
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Or. en

Poprawka 31
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że w 2012 r. 
samozatrudnieni stanowili ponad 15% 
wszystkich zatrudnionych w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 32
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że ekonomicznie 
zależni samozatrudnieni pracownicy 
rzadko tworzą swoje organizacje lub są 
reprezentowani przez związki zawodowe, 
nawet jeśli częściej narażeni są na 
nadużycia dotyczące czasu pracy lub inne 
nieprawidłowości;

Or. en

Poprawka 33
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich 
samozatrudnieni mają trudności z 
nabyciem praw do wystarczających 
świadczeń emerytalnych; mając na 
uwadze, że zwiększa to ryzyko ubóstwa 
samozatrudnionych w przyszłości;

Or. en

Poprawka 34
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gd. mając na uwadze, że w wielu 
przypadkach samozatrudnienie nie jest 
rozwiązaniem, które dana osoba wybiera 
najchętniej, ale raczej koniecznością 
spowodowaną brakiem innych możliwości 
zatrudnienia lub wystarczająco 
elastycznych warunków pracy 
pozwalających na łączenie pracy z opieką; 

Or. en

Poprawka 35
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Podtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

 Ochrona socjalna dla wszystkich Ochrona socjalna dla wszystkich 
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pracowników, w tym osób 
samozatrudnionych

Or. de

Poprawka 36
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że konieczny jest rozwój i 
modernizacja systemów ochrony socjalnej, 
w celu zapewnienia wszystkim 
odpowiedniej ochrony socjalnej, opartej na 
zasadach powszechnego dostępu i 
niedyskryminacji oraz możliwości 
elastycznego reagowania na zmiany 
demograficzne i zmiany na rynku pracy;

1. podkreśla, że konieczna jest stała 
optymalizacja i modernizacja systemów 
socjalnych i zapewnienie wszystkim 
pracownikom odpowiedniej ochrony 
socjalnej; uważa, że takie normy powinny 
być podwyższane przede wszystkim w 
dziedzinach, w których nie odpowiadają 
one celom europejskim; jest zdania, że 
należy przy tym przestrzegać zasad 
powszechnego dostępu i niedyskryminacji; 

Or. de

Poprawka 37
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że konieczny jest rozwój i 
modernizacja systemów ochrony socjalnej, 
w celu zapewnienia wszystkim 
odpowiedniej ochrony socjalnej, opartej na 
zasadach powszechnego dostępu i 
niedyskryminacji oraz możliwości 
elastycznego reagowania na zmiany 
demograficzne i zmiany na rynku pracy;

1. podkreśla, że konieczny jest rozwój i 
modernizacja systemów ochrony socjalnej, 
w celu zapewnienia wszystkim 
odpowiedniej ochrony socjalnej, opartej na 
zasadzie niedyskryminacji oraz możliwości 
elastycznego reagowania na zmiany 
demograficzne i zmiany na rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 38
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że konieczny jest rozwój i 
modernizacja systemów ochrony socjalnej, 
w celu zapewnienia wszystkim 
odpowiedniej ochrony socjalnej, opartej na 
zasadach powszechnego dostępu i 
niedyskryminacji oraz możliwości 
elastycznego reagowania na zmiany 
demograficzne i zmiany na rynku pracy;

1. podkreśla, że konieczny jest rozwój i 
modernizacja na szczeblu państw 
członkowskich systemów ochrony 
socjalnej, w celu zapewnienia wszystkim 
odpowiedniej ochrony socjalnej, opartej na 
zasadach powszechnego dostępu i 
niedyskryminacji oraz możliwości 
elastycznego reagowania na zmiany 
demograficzne i zmiany na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 39
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że konieczny jest rozwój i 
modernizacja systemów ochrony socjalnej, 
w celu zapewnienia wszystkim 
odpowiedniej ochrony socjalnej, opartej na 
zasadach powszechnego dostępu i 
niedyskryminacji oraz możliwości 
elastycznego reagowania na zmiany 
demograficzne i zmiany na rynku pracy;

1. podkreśla, że konieczny może być
rozwój i modernizacja systemów ochrony 
socjalnej, w celu zapewnienia wszystkim 
odpowiedniej ochrony socjalnej, opartej na 
zasadach powszechnego dostępu i 
niedyskryminacji oraz możliwości 
elastycznego reagowania na zmiany 
demograficzne i zmiany na rynku pracy;

Or. de

Poprawka 40
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że konieczny jest rozwój i 
modernizacja systemów ochrony socjalnej, 
w celu zapewnienia wszystkim 
odpowiedniej ochrony socjalnej, opartej na 
zasadach powszechnego dostępu i 
niedyskryminacji oraz możliwości 
elastycznego reagowania na zmiany 
demograficzne i zmiany na rynku pracy;

1. podkreśla, że konieczny jest rozwój i 
modernizacja systemów ochrony socjalnej, 
w celu zapewnienia wszystkim solidnej, 
trwałej i odpowiedniej ochrony socjalnej, 
opartej na zasadach powszechnego dostępu 
i niedyskryminacji oraz możliwości 
elastycznego reagowania na zmiany 
demograficzne i zmiany na rynku pracy;

Or. nl

Poprawka 41
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
dalszego rozwoju funkcji zapobiegawczej 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
położenia większego nacisku na środki 
sprzyjające aktywizacji;

Or. en

Poprawka 42
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedzialnego i 
zrównoważonego finansowania systemów 
ochrony socjalnej, zwłaszcza w czasie 
obecnego kryzysu gospodarczego, z myślą 
o osiągnięciu adekwatności świadczeń 

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedzialnego i 
długoterminowego finansowania 
systemów ochrony socjalnej, aby zapewnić 
ich stabilność i adekwatność świadczeń 
socjalnych;
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socjalnych, gdyż należy pamiętać, że jedną 
z głównych korzyści inwestycji 
społecznych jest stworzenie warunków dla 
pogodzenia celów społecznych i 
gospodarczych – tak więc nie powinny być 
one postrzegane w kategoriach kosztów 
lecz przede wszystkim inwestycji;

Or. en

Poprawka 43
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedzialnego i 
zrównoważonego finansowania systemów 
ochrony socjalnej, zwłaszcza w czasie 
obecnego kryzysu gospodarczego, z myślą 
o osiągnięciu adekwatności świadczeń 
socjalnych, gdyż należy pamiętać, że jedną 
z głównych korzyści inwestycji 
społecznych jest stworzenie warunków dla 
pogodzenia celów społecznych i 
gospodarczych – tak więc nie powinny być 
one postrzegane w kategoriach kosztów 
lecz przede wszystkim inwestycji;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedzialnego i 
długoterminowego finansowania 
systemów ochrony socjalnej, zwłaszcza w 
czasie obecnego kryzysu gospodarczego, z 
myślą o osiągnięciu adekwatności 
świadczeń socjalnych, gdyż należy 
pamiętać, że jedną z głównych korzyści 
inwestycji społecznych jest stworzenie 
warunków dla pogodzenia celów 
społecznych i gospodarczych;

Or. en

Poprawka 44
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedzialnego i 

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedzialnego i 
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zrównoważonego finansowania systemów 
ochrony socjalnej, zwłaszcza w czasie 
obecnego kryzysu gospodarczego, z myślą 
o osiągnięciu adekwatności świadczeń 
socjalnych, gdyż należy pamiętać, że jedną 
z głównych korzyści inwestycji 
społecznych jest stworzenie warunków dla 
pogodzenia celów społecznych i 
gospodarczych – tak więc nie powinny być 
one postrzegane w kategoriach kosztów 
lecz przede wszystkim inwestycji;

zrównoważonego długoterminowego
finansowania systemów ochrony socjalnej, 
zwłaszcza w czasie obecnego kryzysu 
gospodarczego, z myślą o osiągnięciu 
adekwatności świadczeń socjalnych oraz 
stabilności systemów emerytalnych i 
systemów zabezpieczenia społecznego 
ogólnie, gdyż należy pamiętać, że jedną z 
głównych korzyści inwestycji społecznych 
jest stworzenie warunków dla pogodzenia 
celów społecznych i gospodarczych – tak 
więc nie powinny być one postrzegane w 
kategoriach kosztów lecz przede 
wszystkim inwestycji;

Or. en

Poprawka 45
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedzialnego i 
zrównoważonego finansowania systemów 
ochrony socjalnej, zwłaszcza w czasie 
obecnego kryzysu gospodarczego, z myślą 
o osiągnięciu adekwatności świadczeń 
socjalnych, gdyż należy pamiętać, że jedną 
z głównych korzyści inwestycji 
społecznych jest stworzenie warunków dla 
pogodzenia celów społecznych i 
gospodarczych – tak więc nie powinny być 
one postrzegane w kategoriach kosztów 
lecz przede wszystkim inwestycji;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedzialnego i 
długoterminowego finansowania 
systemów ochrony socjalnej, zwłaszcza w 
czasie obecnego kryzysu gospodarczego, z 
myślą o osiągnięciu adekwatności 
świadczeń socjalnych, gdyż należy 
pamiętać, że jedną z głównych korzyści 
inwestycji społecznych jest stworzenie 
warunków dla pogodzenia celów 
społecznych i gospodarczych oraz 
możliwość przyczynienia się w 
perspektywie długofalowej do zachowania 
i rozwoju gospodarki – tak więc nie 
powinny być one postrzegane w 
kategoriach kosztów lecz przede 
wszystkim inwestycji;

Or. en
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Poprawka 46
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby podstawowe stałe 
dochody, przynajmniej na minimalnym 
poziomie i możliwość korzystania z 
podstawowego zabezpieczenia socjalnego 
zwłaszcza w przypadku macierzyństwa czy
niezdolności do pracy, oraz pozwoliłaby 
państwom członkowskim na walkę z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
wzywa również państwa członkowskie do 
opracowania strategii rozwoju systemów 
ochrony socjalnej z uwzględnieniem 
propozycji MOP;

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby podstawowe stałe 
dochody ustanawiane przez każdy kraj i 
możliwość korzystania z podstawowego 
zabezpieczenia socjalnego, zwłaszcza w 
przypadku choroby, niezdolności do pracy, 
macierzyństwa czy niepełnosprawności 
itd., w celu walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym; zauważa, że 
odpowiedzialność za zapewnienie tej 
ochrony pozostaje wyłącznie w gestii 
poszczególnych państw członkowskich;
wzywa również państwa członkowskie do 
opracowania strategii rozwoju systemów 
ochrony socjalnej z uwzględnieniem 
propozycji MOP;

Or. de

Poprawka 47
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby podstawowe stałe 
dochody, przynajmniej na minimalnym 
poziomie i możliwość korzystania z 
podstawowego zabezpieczenia socjalnego 
zwłaszcza w przypadku macierzyństwa czy 
niezdolności do pracy, oraz pozwoliłaby 
państwom członkowskim na walkę z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby możliwość 
korzystania z podstawowego 
zabezpieczenia socjalnego zwłaszcza w 
przypadku choroby, bezrobocia,
macierzyństwa czy niepełnosprawności, 
oraz pozwoliłaby państwom członkowskim 
na walkę z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym;
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wzywa również państwa członkowskie do 
opracowania strategii rozwoju systemów 
ochrony socjalnej z uwzględnieniem 
propozycji MOP;

Or. en

Poprawka 48
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby podstawowe stałe 
dochody, przynajmniej na minimalnym 
poziomie i możliwość korzystania z 
podstawowego zabezpieczenia socjalnego 
zwłaszcza w przypadku macierzyństwa czy
niezdolności do pracy, oraz pozwoliłaby
państwom członkowskim na walkę z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
wzywa również państwa członkowskie do 
opracowania strategii rozwoju systemów 
ochrony socjalnej z uwzględnieniem 
propozycji MOP;

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej i 
możliwości korzystania z podstawowego 
zabezpieczenia socjalnego, zwłaszcza w 
przypadku choroby, niezdolności do pracy,
macierzyństwa czy niepełnosprawności, 
co pozwoliłoby państwom członkowskim 
na walkę z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; wzywa również państwa 
członkowskie do opracowania strategii 
rozwoju systemów ochrony socjalnej z 
uwzględnieniem propozycji MOP;

Or. de

Poprawka 49
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby podstawowe stałe 
dochody, przynajmniej na minimalnym 

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby możliwość 
korzystania z podstawowego 
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poziomie i możliwość korzystania z 
podstawowego zabezpieczenia socjalnego 
zwłaszcza w przypadku macierzyństwa czy 
niezdolności do pracy, oraz pozwoliłaby 
państwom członkowskim na walkę z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
wzywa również państwa członkowskie do 
opracowania strategii rozwoju systemów 
ochrony socjalnej z uwzględnieniem 
propozycji MOP;

zabezpieczenia socjalnego zwłaszcza w 
przypadku choroby, bezrobocia,
macierzyństwa czy niepełnosprawności, 
oraz pozwoliłaby państwom członkowskim 
na walkę z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; wzywa również państwa 
członkowskie do opracowania strategii 
rozwoju systemów ochrony socjalnej z 
uwzględnieniem propozycji MOP;

Or. en

Poprawka 50
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby podstawowe stałe 
dochody, przynajmniej na minimalnym 
poziomie i możliwość korzystania z 
podstawowego zabezpieczenia socjalnego 
zwłaszcza w przypadku macierzyństwa czy 
niezdolności do pracy, oraz pozwoliłaby 
państwom członkowskim na walkę z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
wzywa również państwa członkowskie do 
opracowania strategii rozwoju systemów 
ochrony socjalnej z uwzględnieniem 
propozycji MOP;

3. zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby podstawowe stałe 
dochody, przynajmniej na minimalnym 
poziomie i możliwość korzystania z 
podstawowego zabezpieczenia socjalnego 
zwłaszcza w przypadku choroby, 
bezrobocia, macierzyństwa czy 
niepełnosprawności, oraz pozwoliłaby 
państwom członkowskim na walkę z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
zachęca państwa członkowskie do 
opracowania strategii rozwoju systemów 
ochrony socjalnej z uwzględnieniem 
propozycji MOP;

Or. en

Poprawka 51
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby podstawowe stałe 
dochody, przynajmniej na minimalnym 
poziomie i możliwość korzystania z 
podstawowego zabezpieczenia socjalnego 
zwłaszcza w przypadku macierzyństwa czy 
niezdolności do pracy, oraz pozwoliłaby 
państwom członkowskim na walkę z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
wzywa również państwa członkowskie do 
opracowania strategii rozwoju systemów 
ochrony socjalnej z uwzględnieniem 
propozycji MOP;

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby podstawowe stałe 
dochody, przynajmniej na minimalnym 
poziomie i możliwość korzystania z 
podstawowego zabezpieczenia socjalnego 
zwłaszcza w przypadku choroby, 
bezrobocia, macierzyństwa czy 
niepełnosprawności lub przejścia na 
emeryturę, oraz pozwoliłaby państwom 
członkowskim na walkę z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym; wzywa 
również państwa członkowskie do 
opracowania strategii rozwoju systemów 
ochrony socjalnej z uwzględnieniem 
propozycji MOP;

Or. en

Poprawka 52
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
dostępu do informacji dotyczących ich 
praw do ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 53
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że skuteczny system ochrony 
socjalnej powinien uwzględniać środki na 
rzecz wspierania zaangażowania 
beneficjentów na rynku pracy, przy 
jednoczesnym utrzymaniu poziomu 
zatrudnienia w przypadku obniżenia 
poziomu ochrony socjalnej;

4. podkreśla, że skuteczny system ochrony 
socjalnej powinien uwzględniać środki na 
rzecz wspierania zaangażowania 
beneficjentów na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 54
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że skuteczny system ochrony 
socjalnej powinien uwzględniać środki na 
rzecz wspierania zaangażowania 
beneficjentów na rynku pracy, przy 
jednoczesnym utrzymaniu poziomu 
zatrudnienia w przypadku obniżenia 
poziomu ochrony socjalnej;

4. podkreśla, że skuteczny system ochrony 
socjalnej powinien uwzględniać środki na 
rzecz wspierania zaangażowania 
beneficjentów na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 55
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że skuteczny system ochrony 
socjalnej powinien uwzględniać środki na 
rzecz wspierania zaangażowania 
beneficjentów na rynku pracy, przy 
jednoczesnym utrzymaniu poziomu 

4. podkreśla, że skuteczny system ochrony 
socjalnej powinien uwzględniać środki na 
rzecz wspierania zaangażowania 
beneficjentów na rynku pracy i 
stymulowania zatrudnienia;
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zatrudnienia w przypadku obniżenia 
poziomu ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 56
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że środki zapewniające 
ochronę socjalną dostatecznie wysokiej 
jakości opartą na środkach służących 
wspieraniu zatrudnienia są istotne dla 
poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz zwiększenia wydajności będącej 
główną przewagą konkurencyjną; 

Or. el

Poprawka 57
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia większych starań na rzecz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród 
młodych ludzi oraz przeciwdziałania
dyskryminacji młodych pracowników 
poprzez ograniczenie ich praw do ochrony 
socjalnej;

5. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia reform strukturalnych i 
środków, które umożliwią 
przedsiębiorstwom – i zachęcą je do tego –
zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród 
młodych ludzi oraz przeciwdziałanie
dyskryminacji młodych pracowników 
polegającej na ograniczaniu ich praw do 
ochrony socjalnej;

Or. en
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Poprawka 58
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia większych starań na rzecz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród 
młodych ludzi oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji młodych pracowników 
poprzez ograniczenie ich praw do ochrony 
socjalnej;

5. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia większych starań na rzecz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród 
młodych ludzi oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji młodych pracowników;

Or. en

Poprawka 59
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia większych starań na rzecz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród 
młodych ludzi oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji młodych pracowników 
poprzez ograniczenie ich praw do ochrony 
socjalnej;

5. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia większych starań na rzecz 
zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród 
młodych ludzi oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji młodych pracowników 
poprzez ograniczenie ich praw do ochrony 
socjalnej; zauważa, że środki z systemu 
gwarancji dla zatrudnienia młodzieży 
mogą pomóc w realizacji tego celu;

Or. nl

Poprawka 60
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. ponadto jest zdania, że należy 
wyjaśnić, iż osoby starsze nie są ciężarem, 
lecz dzięki swojemu doświadczeniu, 
osiągnięciom życiowym i wiedzy są 
wartością dodaną zarówno dla 
gospodarki, jak i społeczeństwa; uważa, że 
w kontekście międzypokoleniowej 
solidarności należy zachęcać 
pracowników w wieku powyżej 60 lat, by 
pozostali dostępni na rynku pracy, m.in. w 
celu przekazania wiedzy i doświadczenia 
następnym pokoleniom; zauważa, że 
młodzi ludzie są naszą przyszłością, 
jednak niezbędny jest również wkład osób 
starszych;

Or. nl

Poprawka 61
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie, by we 
współpracy z Komisją zapewniły 
odpowiednią ochronę socjalną młodych 
ludzi na stażach oraz systemy praktyk 
stworzonych z myślą o umożliwieniu im 
zdobycia doświadczenia zawodowego;

Or. el

Poprawka 62
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi na osoby z 
grup szczególnie zagrożonych –
bezrobotnych, niepełnosprawnych, osoby 
samotnie wychowujące dzieci, osoby 
młode, emerytów i rencistów, młode 
rodziny i inne – z myślą o zapewnieniu im
odpowiedniej ochrony socjalnej; wzywa 
również państwa członkowskie do 
zapewnienia większej dostępności usług 
socjalnych dla osób z grup szczególnie 
zagrożonych i tych, które wymagają opieki 
długoterminowej, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich;

6. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia ochrony socjalnej – zgodnie z 
zasadami odpowiedniego systemu 
krajowego – zwłaszcza osobom z grup 
szczególnie zagrożonych takim jak 
bezrobotni, niepełnosprawni, osoby 
samotnie wychowujące dzieci, osoby 
młode, emeryci i renciści oraz młode 
rodziny; wzywa również państwa 
członkowskie do zapewnienia większej 
dostępności usług socjalnych dla 
wszystkich osób z grup szczególnie 
zagrożonych i tych, które wymagają opieki 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 63
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi na osoby z 
grup szczególnie zagrożonych –
bezrobotnych, niepełnosprawnych, osoby 
samotnie wychowujące dzieci, osoby 
młode, emerytów i rencistów, młode 
rodziny i inne – z myślą o zapewnieniu im 
odpowiedniej ochrony socjalnej; wzywa 
również państwa członkowskie do 
zapewnienia większej dostępności usług 
socjalnych dla osób z grup szczególnie 
zagrożonych i tych, które wymagają opieki 
długoterminowej, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich;

6. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do ochrony socjalnej 
zwłaszcza osobom z grup szczególnie 
zagrożonych takim jak bezrobotni, 
niepełnosprawni, osoby samotnie 
wychowujące dzieci, osoby młode, 
emeryci i renciści oraz młode rodziny; 
wzywa również państwa członkowskie do 
zapewnienia większej dostępności usług 
socjalnych dla osób z grup szczególnie 
zagrożonych i tych, które wymagają opieki 
długoterminowej, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich;

Or. en
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Poprawka 64
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi na osoby z 
grup szczególnie zagrożonych –
bezrobotnych, niepełnosprawnych, osoby 
samotnie wychowujące dzieci, osoby 
młode, emerytów i rencistów, młode 
rodziny i inne – z myślą o zapewnieniu im 
odpowiedniej ochrony socjalnej; wzywa 
również państwa członkowskie do 
zapewnienia większej dostępności usług 
socjalnych dla osób z grup szczególnie 
zagrożonych i tych, które wymagają opieki 
długoterminowej, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich;

6. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedniej ochrony 
socjalnej zwłaszcza osobom z grup 
szczególnie zagrożonych takim jak 
bezrobotni, niepełnosprawni, osoby 
samotnie wychowujące dzieci, osoby 
młode, emeryci i renciści oraz młode 
rodziny; wzywa również państwa 
członkowskie do zapewnienia większej 
dostępności usług socjalnych dla osób z 
grup szczególnie zagrożonych i tych, które 
wymagają opieki długoterminowej, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 65
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi na osoby z 
grup szczególnie zagrożonych –
bezrobotnych, niepełnosprawnych, osoby 
samotnie wychowujące dzieci, osoby 
młode, emerytów i rencistów, młode 
rodziny i inne – z myślą o zapewnieniu im 
odpowiedniej ochrony socjalnej; wzywa 
również państwa członkowskie do 
zapewnienia większej dostępności usług 
socjalnych dla osób z grup szczególnie 
zagrożonych i tych, które wymagają opieki 
długoterminowej, zwłaszcza na obszarach 

6. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia gwarancji ochrony socjalnej
zwłaszcza osobom z grup szczególnie 
zagrożonych takim jak bezrobotni, 
niepełnosprawni, osoby samotnie 
wychowujące dzieci, duże rodziny 
posiadające czworo lub więcej dzieci,
osoby młode, emeryci i renciści oraz
młode rodziny; wzywa również państwa 
członkowskie do zapewnienia większej 
dostępności usług socjalnych dla osób z 
grup szczególnie zagrożonych i tych, które 
wymagają opieki długoterminowej, 
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wiejskich; zwłaszcza na obszarach wiejskich i w 
regionach w niekorzystnym położeniu;

Or. en

Poprawka 66
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi na osoby z 
grup szczególnie zagrożonych –
bezrobotnych, niepełnosprawnych, osoby 
samotnie wychowujące dzieci, osoby 
młode, emerytów i rencistów, młode 
rodziny i inne – z myślą o zapewnieniu im 
odpowiedniej ochrony socjalnej; wzywa 
również państwa członkowskie do 
zapewnienia większej dostępności usług 
socjalnych dla osób z grup szczególnie 
zagrożonych i tych, które wymagają opieki 
długoterminowej, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich;

6. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi na osoby z 
grup szczególnie zagrożonych –
bezrobotnych, niepełnosprawnych, osoby 
samotnie wychowujące dzieci, osoby 
młode, osoby starsze, emerytów i 
rencistów, młode rodziny i inne – z myślą 
o zapewnieniu im odpowiedniej ochrony 
socjalnej; wzywa również państwa 
członkowskie do zapewnienia większej 
dostępności usług socjalnych dla osób z 
grup szczególnie zagrożonych i tych, które 
wymagają opieki długoterminowej, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich;

Or. nl

Poprawka 67
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zwalczania dyskryminacji kobiet na 
rynku pracy oraz w zakresie ochrony 
socjalnej, tak aby płace oraz świadczenia 
socjalne dla kobiet wykonujących te same 
zawody co mężczyźni nie były niższe oraz 

7. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimum ochrony socjalnej, 
która gwarantowałaby podstawowe stałe 
dochody ustanawiane przez każdy kraj lub 
dochody ustanawiane w ramach układów 
zbiorowych;
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aby zapewniono ochronę macierzyństwa;
wzywa również Radę do przyspieszenia 
przyjęcia dyrektywy w sprawie urlopu 
przed porodem i po porodzie;

Or. de

Poprawka 68
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zwalczania dyskryminacji kobiet na 
rynku pracy oraz w zakresie ochrony 
socjalnej, tak aby płace oraz świadczenia 
socjalne dla kobiet wykonujących te same 
zawody co mężczyźni nie były niższe oraz 
aby zapewniono ochronę macierzyństwa;
wzywa również Radę do przyspieszenia 
przyjęcia dyrektywy w sprawie urlopu 
przed porodem i po porodzie;

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do podjęcia kroków w celu zwalczania 
dyskryminacji kobiet na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 69
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zwalczania dyskryminacji kobiet na 
rynku pracy oraz w zakresie ochrony 
socjalnej, tak aby płace oraz świadczenia 
socjalne dla kobiet wykonujących te same 
zawody co mężczyźni nie były niższe oraz
aby zapewniono ochronę macierzyństwa; 
wzywa również Radę do przyspieszenia 
przyjęcia dyrektywy w sprawie urlopu 

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji na rynku pracy, w tym 
dyskryminacji kobiet, oraz w zakresie 
ochrony socjalnej, tak aby płace oraz 
świadczenia socjalne dla kobiet 
wykonujących te same zawody co 
mężczyźni nie były niższe, aby 
zapewniono ochronę macierzyństwa oraz 
do przedsięwzięcia środków 
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przed porodem i po porodzie; zapobiegających zwalnianiu pracownic w 
czasie ciąży lub macierzyństwa; wzywa 
również Radę do przyspieszenia przyjęcia 
dyrektywy w sprawie urlopu przed 
porodem i po porodzie;

Or. en

Poprawka 70
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zwalczania dyskryminacji kobiet na 
rynku pracy oraz w zakresie ochrony 
socjalnej, tak aby płace oraz świadczenia 
socjalne dla kobiet wykonujących te same 
zawody co mężczyźni nie były niższe oraz 
aby zapewniono ochronę macierzyństwa; 
wzywa również Radę do przyspieszenia 
przyjęcia dyrektywy w sprawie urlopu 
przed porodem i po porodzie;

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zwalczania dyskryminacji na rynku 
pracy oraz w zakresie ochrony socjalnej, 
tak aby płace oraz świadczenia socjalne dla 
kobiet wykonujących te same zawody co 
mężczyźni nie były bezpodstawnie niższe 
oraz aby zapewnić ochronę macierzyństwa; 
wzywa również Radę do przyspieszenia 
przyjęcia dyrektywy w sprawie urlopu 
przed porodem i po porodzie;

Or. de

Poprawka 71
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zwalczania dyskryminacji kobiet na 
rynku pracy oraz w zakresie ochrony 
socjalnej, tak aby płace oraz świadczenia 
socjalne dla kobiet wykonujących te same 
zawody co mężczyźni nie były niższe oraz 
aby zapewniono ochronę macierzyństwa; 
wzywa również Radę do przyspieszenia 
przyjęcia dyrektywy w sprawie urlopu 

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zwalczania dyskryminacji kobiet na 
rynku pracy oraz w zakresie ochrony 
socjalnej, tak aby świadczenia socjalne dla 
kobiet nie były niższe niż świadczenia 
mężczyzn oraz aby zapewniono ochronę 
macierzyństwa; wzywa również Radę do 
przyspieszenia przyjęcia dyrektywy w 
sprawie urlopu przed porodem i po 



PE522.823v04-00 38/76 AM\1008721PL.doc

PL

przed porodem i po porodzie; porodzie;

Or. en

Poprawka 72
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zwalczania dyskryminacji kobiet na 
rynku pracy oraz w zakresie ochrony 
socjalnej, tak aby płace oraz świadczenia 
socjalne dla kobiet wykonujących te same 
zawody co mężczyźni nie były niższe oraz 
aby zapewniono ochronę macierzyństwa; 
wzywa również Radę do przyspieszenia 
przyjęcia dyrektywy w sprawie urlopu 
przed porodem i po porodzie;

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do zwalczania dyskryminacji kobiet na 
rynku pracy oraz w zakresie ochrony 
socjalnej, tak aby płace oraz świadczenia 
socjalne, w tym emerytury, dla kobiet 
wykonujących te same zawody co 
mężczyźni nie były niższe oraz aby 
zapewniono ochronę macierzyństwa; 
wzywa również Radę do przyspieszenia 
przyjęcia dyrektywy w sprawie urlopu 
przed porodem i po porodzie;

Or. en

Poprawka 73
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia skutecznych działań w reakcji na 
brak ochrony socjalnej w małych i bardzo 
małych przedsiębiorstwach rodzinnych dla 
zatrudnionych członków rodzin, w tym 
małżonków, spowodowany niejasnymi i 
nieformalnymi warunkami ich 
zatrudnienia;
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Or. el

Poprawka 74
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, w tym zapewnienia 
odpowiedniego dochodu minimalnego i 
systemów ochrony socjalnej, w oparciu o 
różne praktyki krajowe – układy zbiorowe 
czy ustawodawstwo państw 
członkowskich;

8. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego;

Or. de

Poprawka 75
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, w tym zapewnienia 
odpowiedniego dochodu minimalnego i 
systemów ochrony socjalnej, w oparciu o 
różne praktyki krajowe – układy zbiorowe 
czy ustawodawstwo państw 
członkowskich;

8. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego dzięki odpowiednim 
systemom ochrony socjalnej;

Or. en
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Poprawka 76
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, w tym zapewnienia 
odpowiedniego dochodu minimalnego i 
systemów ochrony socjalnej, w oparciu o 
różne praktyki krajowe – układy zbiorowe 
czy ustawodawstwo państw 
członkowskich;

8. zachęca państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego w oparciu o różne praktyki 
krajowe – układy zbiorowe czy 
ustawodawstwo państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 77
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, w tym zapewnienia 
odpowiedniego dochodu minimalnego i
systemów ochrony socjalnej, w oparciu o 
różne praktyki krajowe – układy zbiorowe 
czy ustawodawstwo państw 
członkowskich;

8. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, w tym zapewnienia 
odpowiednich systemów ochrony 
socjalnej, w oparciu o różne praktyki 
krajowe – układy zbiorowe czy 
ustawodawstwo państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 78
Heinz K. Becker
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, w tym zapewnienia 
odpowiedniego dochodu minimalnego i 
systemów ochrony socjalnej, w oparciu o 
różne praktyki krajowe – układy zbiorowe 
czy ustawodawstwo państw 
członkowskich;

8. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, w tym do zapewnienia 
odpowiedniego dochodu minimalnego lub 
dochodu ustanawianego w ramach 
układów zbiorowych i systemów ochrony 
socjalnej, które wchodzą w zakres 
wyłącznych kompetencji poszczególnych 
państw członkowskich;

Or. de

Poprawka 79
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, w tym zapewnienia 
odpowiedniego dochodu minimalnego i 
systemów ochrony socjalnej, w oparciu o 
różne praktyki krajowe – układy zbiorowe 
czy ustawodawstwo państw 
członkowskich;

8. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych środków na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, zapewniając odpowiedni 
dochód minimalny i systemy ochrony 
socjalnej, w szczególności dla społeczności 
marginalizowanych i narażonych na 
ryzyko ubóstwa, określając konkretne 
standardy i ramy realizacji w oparciu o 
różne praktyki krajowe – układy zbiorowe 
czy ustawodawstwo państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 80
Sari Essayah
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków w walce z 
przypadkami pracy nierejestrowanej i 
pracy niepewnej oraz zapewnienia 
wszystkim pracownikom odpowiedniej 
ochrony socjalnej, a tym samym 
zwalczania przypadków, w których dla 
oszczędności klasyczne formy
zatrudnienia zastępowane są warunkami 
pracy o nietypowym charakterze, co 
wpływa jednocześnie na zmniejszenie 
poziomu ochrony socjalnej pracowników;

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków w walce z 
przypadkami pracy nierejestrowanej oraz 
zapewnienia wszystkim pracownikom 
odpowiedniej ochrony socjalnej zgodnie z 
zasadami krajowego systemu ochrony 
socjalnej;

Or. en

Poprawka 81
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków w walce z 
przypadkami pracy nierejestrowanej i 
pracy niepewnej oraz zapewnienia 
wszystkim pracownikom odpowiedniej 
ochrony socjalnej, a tym samym 
zwalczania przypadków, w których dla 
oszczędności klasyczne formy 
zatrudnienia zastępowane są warunkami 
pracy o nietypowym charakterze, co 
wpływa jednocześnie na zmniejszenie 
poziomu ochrony socjalnej pracowników;

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków w walce z 
przypadkami pracy nierejestrowanej oraz 
zapewnienia wszystkim pracownikom 
odpowiedniej ochrony socjalnej; ponadto 
ubolewa nad nadużywaniem 
niestandardowych umów o pracę w celu 
uniknięcia obowiązku spełnienia 
warunków zatrudnienia i ochrony 
socjalnej;

Or. en
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Poprawka 82
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków w walce z 
przypadkami pracy nierejestrowanej i 
pracy niepewnej oraz zapewnienia 
wszystkim pracownikom odpowiedniej 
ochrony socjalnej, a tym samym 
zwalczania przypadków, w których dla 
oszczędności klasyczne formy zatrudnienia 
zastępowane są warunkami pracy o 
nietypowym charakterze, co wpływa 
jednocześnie na zmniejszenie poziomu 
ochrony socjalnej pracowników;

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków w walce z 
przypadkami pracy nierejestrowanej i 
pracy niepewnej oraz zapewnienia 
wszystkim pracownikom odpowiedniej 
ochrony socjalnej, w szczególności 
pracownikom zatrudnionym w sposób 
półoficjalny lub dorywczo, łącznie z 
umowami na mały etat i pozornymi 
umowami na niepełny etat, a tym samym 
zwalczania przypadków, w których dla 
oszczędności klasyczne formy zatrudnienia 
zastępowane są warunkami pracy o 
nietypowym charakterze, co wpływa 
jednocześnie na zmniejszenie poziomu 
ochrony socjalnej pracowników;

Or. en

Poprawka 83
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków w walce z 
przypadkami pracy nierejestrowanej i 
pracy niepewnej oraz zapewnienia 
wszystkim pracownikom odpowiedniej 
ochrony socjalnej, a tym samym 
zwalczania przypadków, w których dla 
oszczędności klasyczne formy zatrudnienia 
zastępowane są warunkami pracy o 
nietypowym charakterze, co wpływa 
jednocześnie na zmniejszenie poziomu 

9. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków w walce z 
przypadkami pracy nierejestrowanej, 
nielegalnej i pracy niepewnej oraz 
zapewnienia wszystkim pracownikom 
odpowiedniej ochrony socjalnej, a tym 
samym zwalczania przypadków, w których 
dla oszczędności klasyczne formy 
zatrudnienia zastępowane są warunkami 
pracy o nietypowym charakterze, co 
wpływa jednocześnie na zmniejszenie 
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ochrony socjalnej pracowników; poziomu ochrony socjalnej pracowników;

Or. de

Poprawka 84
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania lepszej współpracy 
administracyjnej między poszczególnymi 
instytucjami (inspektoratami pracy, 
urzędami skarbowymi, władzami 
samorządowymi i zakładami ubezpieczeń 
społecznych) na szczeblu krajowym i 
europejskim w celu ułatwienia wdrażania 
unijnych przepisów prawa pracy, 
ograniczenia pracy nierejestrowanej oraz 
skuteczniejszego rozwiązywania 
problemów wynikających z różnic między 
przepisami regulacyjnymi dotyczącymi 
rynku pracy w poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. lt

Poprawka 85
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
zwraca uwagę państw członkowskich na 
to, że w walce z nadużyciami świadczeń 
socjalnych nie można stosować

skreślony
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ograniczeń ochrony socjalnej, które 
dyskryminowałyby pracowników 
mobilnych, wręcz przeciwnie, wszystkim 
pracownikom mobilnym powinno się 
zapewnić jednakowe prawa do ochrony 
socjalnej oraz możliwości jej zapewnienia;

Or. en

Poprawka 86
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
zwraca uwagę państw członkowskich na 
to, że w walce z nadużyciami świadczeń 
socjalnych nie można stosować 
ograniczeń ochrony socjalnej, które 
dyskryminowałyby pracowników 
mobilnych, wręcz przeciwnie, wszystkim 
pracownikom mobilnym powinno się 
zapewnić jednakowe prawa do ochrony 
socjalnej oraz możliwości jej zapewnienia;

skreślony

Or. de

Poprawka 87
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i 

skreślony
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zwraca uwagę państw członkowskich na 
to, że w walce z nadużyciami świadczeń 
socjalnych nie można stosować 
ograniczeń ochrony socjalnej, które 
dyskryminowałyby pracowników 
mobilnych, wręcz przeciwnie, wszystkim 
pracownikom mobilnym powinno się 
zapewnić jednakowe prawa do ochrony 
socjalnej oraz możliwości jej zapewnienia;

Or. de

Poprawka 88
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego i 
zwraca uwagę państw członkowskich na 
to, że w walce z nadużyciami świadczeń 
socjalnych nie można stosować ograniczeń 
ochrony socjalnej, które 
dyskryminowałyby pracowników 
mobilnych, wręcz przeciwnie, wszystkim 
pracownikom mobilnym powinno się 
zapewnić jednakowe prawa do ochrony 
socjalnej oraz możliwości jej zapewnienia;

10. wzywa Komisję do monitorowania 
wdrażania systemów zabezpieczenia 
społecznego i zwraca uwagę państw 
członkowskich na to, że nie można 
stosować ograniczeń ochrony socjalnej, 
które dyskryminowałyby pracowników 
mobilnych, wręcz przeciwnie, wszystkim 
pracownikom mobilnym powinno się 
zapewnić jednakowe prawa do ochrony 
socjalnej oraz możliwości jej zapewnienia;

Or. en

Poprawka 89
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i 

10. wzywa Komisję do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
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zwraca uwagę państw członkowskich na 
to, że w walce z nadużyciami świadczeń 
socjalnych nie można stosować ograniczeń 
ochrony socjalnej, które 
dyskryminowałyby pracowników 
mobilnych, wręcz przeciwnie, wszystkim 
pracownikom mobilnym powinno się 
zapewnić jednakowe prawa do ochrony 
socjalnej oraz możliwości jej zapewnienia;

zwraca uwagę państw członkowskich na 
to, że w stosunku do pracowników 
migrujących pochodzących z UE 
pracujących w innym państwie 
członkowskim nie można stosować 
ograniczeń ochrony socjalnej, które 
dyskryminowałyby pracowników;  uważa, 
że tym pracownikom migrującym 
posiadającym taki sam status, powinno się 
zapewnić jednakowe prawa do ochrony 
socjalnej oraz możliwości jej zapewnienia 
zgodnie z prawodawstwem poszczególnych 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 90
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
zwraca uwagę państw członkowskich na 
to, że w walce z nadużyciami świadczeń 
socjalnych nie można stosować ograniczeń 
ochrony socjalnej, które 
dyskryminowałyby pracowników 
mobilnych, wręcz przeciwnie, wszystkim 
pracownikom mobilnym powinno się 
zapewnić jednakowe prawa do ochrony 
socjalnej oraz możliwości jej zapewnienia;

10. wzywa Komisję do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
zwraca uwagę państw członkowskich na 
to, że w walce z nadużyciami świadczeń 
socjalnych nie można stosować ograniczeń 
ochrony socjalnej, które 
dyskryminowałyby pracowników 
mobilnych, wręcz przeciwnie, wszystkim 
pracownikom mobilnym powinno się 
zapewnić odpowiednie prawa do ochrony 
socjalnej oraz możliwości jej zapewnienia;

Or. en

Poprawka 91
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
zwraca uwagę państw członkowskich na 
to, że w walce z nadużyciami świadczeń 
socjalnych nie można stosować ograniczeń 
ochrony socjalnej, które 
dyskryminowałyby pracowników 
mobilnych, wręcz przeciwnie, wszystkim 
pracownikom mobilnym powinno się 
zapewnić jednakowe prawa do ochrony 
socjalnej oraz możliwości jej zapewnienia;

10. wzywa Komisję do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
zwraca uwagę państw członkowskich na 
to, że w walce z nadużyciami świadczeń 
socjalnych nie można stosować ograniczeń 
ochrony socjalnej, które 
dyskryminowałyby pracowników
mobilnych (w tym pracowników 
przygranicznych), wręcz przeciwnie, 
wszystkim pracownikom mobilnym (w tym 
pracownikom przygranicznym)powinno 
się zapewnić jednakowe prawa do ochrony 
socjalnej oraz możliwości jej zapewnienia; 
uważa, że pracownicy oddelegowani do 
pracy w ramach swobodnego przepływu 
usług muszą być informowani przez 
pracodawcę przed oddelegowaniem o 
zakresie stosowania obowiązujących 
warunków dotyczących wynagrodzenia i 
innych warunków pracy zgodnie z 
przepisami dyrektywy 96/71/WE;

Or. nl

Poprawka 92
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie właściwej 
równowagi między bezpieczeństwem 
rynku pracy a jego elastycznością, na 
przykład za pośrednictwem globalnego 
wdrażania zasad modelu flexicurity, oraz 
o zajęcie się kwestią segmentacji rynku 
pracy przez zagwarantowanie 
odpowiedniej ochrony socjalnej dla osób 
w okresie przejścia od kształcenia do 
zatrudnienia lub osób zatrudnionych w 
ramach umów na czas określony lub w 
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niepełnym wymiarze godzin, przy 
jednoczesnym zapewnieniu dostępu do 
szkoleń;

Or. lt

Poprawka 93
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do zbadania w 
kontekście Unii Europejskiej, czy w 
związku z ostatnimi zmianami w prawie 
pracy w państwach członkowskich, 
których celem było zwiększenie 
elastyczności rynku pracy bezpodstawnie 
nie zmniejszono poziomu ochrony 
socjalnej i nie naruszono zasad 
elastyczności i bezpieczeństwa;

skreślony

Or. en

Poprawka 94
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do zbadania w 
kontekście Unii Europejskiej, czy w 
związku z ostatnimi zmianami w prawie 
pracy w państwach członkowskich, 
których celem było zwiększenie 
elastyczności rynku pracy bezpodstawnie 
nie zmniejszono poziomu ochrony 
socjalnej i nie naruszono zasad 
elastyczności i bezpieczeństwa;

skreślony
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Or. en

Poprawka 95
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że w wielu przypadkach 
kryzys gospodarczy uniemożliwia 
osiągnięcie równowagi między 
elastycznością a bezpieczeństwem miejsc 
pracy przy przeprowadzaniu reform rynku 
pracy w państwach członkowskich, tym 
samym zmniejszając trwałość systemów 
zabezpieczenia społecznego, jakość 
świadczeń, zarobki i wydajność 
pracowników, rzeczywistą spójność 
gospodarczą i społeczną, a w rezultacie 
odbijając się negatywnie na celu strategii 
„UE 2020” dotyczącym utrzymania i 
zwiększenia poziomu zatrudnienia;

Or. el

Poprawka 96
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zdecydowanie popiera proponowane 
ustanowienie tablicy wyników 
najważniejszych wskaźników społecznych 
i zatrudnienia, co może być pierwszym 
krokiem w stronę określenia konkretnych 
punktów odniesienia w formie unijnego 
minimum ochrony socjalnej; 
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Or. en

Poprawka 97
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa także Komisję do ujęcia we 
wszystkich swoich propozycjach czterech 
celów dotyczących przyzwoitej pracy 
zawartych w programie MOP oraz ujęcia 
w rocznej wizji wzrostu celów dotyczących 
minimum ochrony socjalnej, zawartych w 
zaleceniu MOP, z myślą o zapewnienia 
wszystkim pracownikom w Europie 
przynajmniej minimum ochrony socjalnej 
przez całe życie;

skreślony

Or. en

Poprawka 98
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa także Komisję do ujęcia we 
wszystkich swoich propozycjach czterech 
celów dotyczących przyzwoitej pracy 
zawartych w programie MOP oraz ujęcia 
w rocznej wizji wzrostu celów dotyczących 
minimum ochrony socjalnej, zawartych w 
zaleceniu MOP, z myślą o zapewnienia 
wszystkim pracownikom w Europie 
przynajmniej minimum ochrony socjalnej 
przez całe życie;

skreślony

Or. de
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Poprawka 99
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa także Komisję do ujęcia we 
wszystkich swoich propozycjach czterech 
celów dotyczących przyzwoitej pracy 
zawartych w programie MOP oraz ujęcia 
w rocznej wizji wzrostu celów dotyczących 
minimum ochrony socjalnej, zawartych w 
zaleceniu MOP, z myślą o zapewnienia 
wszystkim pracownikom w Europie 
przynajmniej minimum ochrony socjalnej 
przez całe życie;

skreślony

Or. en

Poprawka 100
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa także Komisję do ujęcia we 
wszystkich swoich propozycjach czterech 
celów dotyczących przyzwoitej pracy 
zawartych w programie MOP oraz ujęcia 
w rocznej wizji wzrostu celów dotyczących 
minimum ochrony socjalnej, zawartych w 
zaleceniu MOP, z myślą o zapewnienia 
wszystkim pracownikom w Europie 
przynajmniej minimum ochrony socjalnej 
przez całe życie;

12. wzywa także Komisję do rozważenia w
swoich propozycjach czterech celów 
dotyczących przyzwoitej pracy zawartych 
w programie MOP oraz celów dotyczących 
minimum ochrony socjalnej, zawartych w 
zaleceniu MOP, z myślą o zapewnienia 
wszystkim pracownikom w Europie 
przynajmniej minimum ochrony socjalnej 
przez całe życie;

Or. en
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Poprawka 101
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa także Komisję do ujęcia we 
wszystkich swoich propozycjach czterech 
celów dotyczących przyzwoitej pracy 
zawartych w programie MOP oraz ujęcia w 
rocznej wizji wzrostu celów dotyczących 
minimum ochrony socjalnej, zawartych w 
zaleceniu MOP, z myślą o zapewnienia 
wszystkim pracownikom w Europie 
przynajmniej minimum ochrony socjalnej 
przez całe życie;

12. wzywa także Komisję do ujęcia we 
wszystkich swoich propozycjach czterech 
celów dotyczących przyzwoitej pracy 
zawartych w programie MOP oraz ujęcia w 
rocznej wizji wzrostu celów dotyczących 
minimum ochrony socjalnej, zawartych w 
zaleceniu MOP, z myślą o zapewnienia 
wszystkim pracownikom w Europie 
minimum ochrony socjalnej;

Or. de

Poprawka 102
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że samozatrudnienie 
należy bez wątpienia uznać za instrument 
zwiększający elastyczność rynku pracy, 
który wpływa na zwiększenie zatrudnienia 
i spadek bezrobocia, zaś jego pozytywny 
rozwój powinien wiązać się z 
zapewnieniem osobom samozatrudnionym 
odpowiednich środków ochrony socjalnej;

13. zwraca uwagę, że dobrowolne
samozatrudnienie należy bez wątpienia 
uznać za opcjonalną formę pracy, która 
może zwiększyć zatrudnienie i wpłynąć na 
spadek bezrobocia; podkreśla, że 
samozatrudnienie powinno wiązać się z 
zapewnieniem osobom samozatrudnionym 
odpowiednich środków ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 103
Sari Essayah
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że samozatrudnienie 
należy bez wątpienia uznać za instrument 
zwiększający elastyczność rynku pracy, 
który wpływa na zwiększenie zatrudnienia 
i spadek bezrobocia, zaś jego pozytywny 
rozwój powinien wiązać się z 
zapewnieniem osobom samozatrudnionym 
odpowiednich środków ochrony socjalnej;

13. zwraca uwagę, że samozatrudnienie 
należy bez wątpienia uznać za formę 
pracy, która wpływa na zwiększenie 
zatrudnienia i spadek bezrobocia, zaś jego 
pozytywny rozwój powinien wiązać się z 
zapewnieniem osobom samozatrudnionym 
odpowiednich środków ochrony socjalnej 
zgodnie z prawodawstwem krajowym 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 104
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym korzystania z zasady 
elastyczności w odniesieniu do godzin i 
miejsca pracy, aby unikać sytuacji, w 
których pracownicy nie mają innej 
możliwości skorzystania z elastycznych 
warunków pracy niż ekonomicznie 
zależne samozatrudnienie;

Or. en

Poprawka 105
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, by wszyscy 
pracownicy i osoby samozatrudnione 
miały dostęp do programów uczenia się 
przez całe życie dzięki objęciu istniejącymi 
funduszami krajowymi i funduszami UE 
nie tylko pracowników zatrudnionych na 
czas nieokreślony, lecz również 
pracowników ze wszystkimi rodzajami 
umów oraz osób samozatrudnionych;

Or. en

Poprawka 106
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. wzywa partnerów społecznych, 
Komisję i państwa członkowskie do 
zbadania, czy i jak samozatrudnieni 
pracownicy powinni być uwzględniani w 
układach zbiorowych, łącznie z 
konkretnymi strategiami na rzecz 
uwzględnienia obaw osób 
samozatrudnionych w przypadkach gdy 
prawo krajowe nie pozwala na 
reprezentację osób samozatrudnionych w 
związkach zawodowych, oraz na rzecz 
reprezentowania interesów osób 
samozatrudnionych;

Or. en
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Poprawka 107
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na potrzebę aktualizacji i 
doprecyzowania obecnych informacji 
statystycznych, dzięki którym możliwa 
byłaby wielopoziomowa obserwacja i 
ocena osób samozatrudnionych i zakresu
ich działalności gospodarczej, jak również 
ich miejsca na rynku pracy według 
sektorów, pozycji społecznej, wieku i płci;

14. zwraca uwagę na potrzebę aktualizacji i 
doprecyzowania obecnych informacji 
statystycznych, dzięki którym możliwa 
byłaby wielopoziomowa obserwacja i 
ocena ekonomicznego znaczenia osób 
samozatrudnionych i samozatrudnienia;

Or. en

Poprawka 108
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na potrzebę aktualizacji i 
doprecyzowania obecnych informacji 
statystycznych, dzięki którym możliwa 
byłaby wielopoziomowa obserwacja i 
ocena osób samozatrudnionych i zakresu 
ich działalności gospodarczej, jak również 
ich miejsca na rynku pracy według 
sektorów, pozycji społecznej, wieku i płci;

14. zwraca uwagę na potrzebę aktualizacji i 
doprecyzowania obecnych informacji 
statystycznych, dzięki którym możliwa 
byłaby wielopoziomowa obserwacja i 
ocena ekonomicznego znaczenia osób 
samozatrudnionych i różnych kategorii 
samozatrudnienia;

Or. en

Poprawka 109
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca uwagę na potrzebę aktualizacji i 
doprecyzowania obecnych informacji 
statystycznych, dzięki którym możliwa 
byłaby wielopoziomowa obserwacja i 
ocena osób samozatrudnionych i zakresu 
ich działalności gospodarczej, jak również 
ich miejsca na rynku pracy według 
sektorów, pozycji społecznej, wieku i płci;

14. zwraca uwagę na potrzebę aktualizacji i 
doprecyzowania obecnych informacji 
statystycznych, dzięki którym możliwa 
byłaby wielopoziomowa obserwacja i 
ocena ekonomicznego znaczenia osób 
samozatrudnionych i różnych kategorii 
samozatrudnienia oraz ekonomicznie 
zależnego dobrowolnego i 
niedobrowolnego samozatrudnienia, jak 
również ich miejsca na rynku pracy według 
sektorów, pozycji społecznej, wieku i płci; 
wzywa do ujęcia kwestii dotyczących 
ekonomicznie zależnego 
samozatrudnienia w Badaniu siły roboczej 
w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 110
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że brak jasnej definicji 
samozatrudnienia znacznie utrudnia 
koordynację zabezpieczenia społecznego 
osób samozatrudnionych między 
państwami członkowskimi, co może 
ograniczać swobodny przepływ 
pracowników;

skreślony

Or. en

Poprawka 111
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że brak jasnej definicji
samozatrudnienia znacznie utrudnia 
koordynację zabezpieczenia społecznego 
osób samozatrudnionych między 
państwami członkowskimi, co może 
ograniczać swobodny przepływ 
pracowników;

15. zwraca uwagę, że brak jasnych 
krajowych definicji samozatrudnienia 
zwiększa ryzyko pozornego 
samozatrudnienia wśród pracowników UE 
i utrudnia ich dostęp do odpowiedniej 
ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 112
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że brak jasnej definicji 
samozatrudnienia znacznie utrudnia 
koordynację zabezpieczenia społecznego 
osób samozatrudnionych między 
państwami członkowskimi, co może
ograniczać swobodny przepływ
pracowników;

15. zwraca uwagę, że różnice w statusie 
osób samozatrudnionych między 
państwami członkowskimi wymagają 
rozwiązań dla lepszej koordynacji
zabezpieczenia społecznego osób 
samozatrudnionych, aby nie ograniczać
swobodnego przepływu pracowników;

Or. en

Poprawka 113
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że brak jasnej definicji 
samozatrudnienia znacznie utrudnia
koordynację zabezpieczenia społecznego 

15. zwraca uwagę, że brak jasnej definicji 
samozatrudnienia może utrudniać
koordynację zabezpieczenia społecznego 
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osób samozatrudnionych między 
państwami członkowskimi, co może 
ograniczać swobodny przepływ 
pracowników;

osób samozatrudnionych między 
państwami członkowskimi; podkreśla, że 
pojęcie „samozatrudnienie” nie jest 
równoznaczne z pojęciem „działalność na 
własny rachunek”; 

Or. de

Poprawka 114
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że brak jasnej definicji 
samozatrudnienia znacznie utrudnia 
koordynację zabezpieczenia społecznego 
osób samozatrudnionych między 
państwami członkowskimi, co może 
ograniczać swobodny przepływ 
pracowników;

15. zwraca uwagę, że brak dostatecznie 
jasnej definicji samozatrudnienia znacznie 
utrudnia koordynację zabezpieczenia 
społecznego osób samozatrudnionych 
między państwami członkowskimi, co 
może ograniczać swobodny przepływ 
pracowników;

Or. de

Poprawka 115
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do opracowania 
struktury pojęć, dzięki której możliwe 
byłoby doprecyzowanie pod względem 
prawnym charakteru i różnych form 
nietypowego zatrudnienia w zakresie 
ogólnym i samozatrudnienia jako formy 
najbardziej rozpowszechnionej, co pozwoli 
dostosować prawo pracy i środki ochrony 
socjalnej do różnych form zatrudnienia i 
rozważyć możliwość odpowiedniego 

skreślony
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unormowania ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych; należy również 
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie stwierdzenia 
takich przypadków przewidzieć sankcje 
dla pracodawców;

Or. en

Poprawka 116
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do opracowania 
struktury pojęć, dzięki której możliwe 
byłoby doprecyzowanie pod względem 
prawnym charakteru i różnych form 
nietypowego zatrudnienia w zakresie 
ogólnym i samozatrudnienia jako formy 
najbardziej rozpowszechnionej, co pozwoli 
dostosować prawo pracy i środki ochrony 
socjalnej do różnych form zatrudnienia i 
rozważyć możliwość odpowiedniego 
unormowania ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych; należy również 
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie stwierdzenia 
takich przypadków przewidzieć sankcje 
dla pracodawców;

16. wzywa Komisję do promowania 
wymian między państwami członkowskimi 
w celu uzyskania spójnego obrazu tego, 
czym jest samozatrudnienie i pozorne 
samozatrudnienie; podkreśla jednak, że 
wprowadzenie rozróżnienia między 
pracownikiem najemnym a pracownikiem 
samozatrudnionym powinno pozostać 
prawnym obowiązkiem przyjmującego 
państwa członkowskiego, w którym 
wykonywana jest praca; 

Or. en

Poprawka 117
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do opracowania 
struktury pojęć, dzięki której możliwe 
byłoby doprecyzowanie pod względem 
prawnym charakteru i różnych form 
nietypowego zatrudnienia w zakresie 
ogólnym i samozatrudnienia jako formy 
najbardziej rozpowszechnionej, co pozwoli 
dostosować prawo pracy i środki ochrony 
socjalnej do różnych form zatrudnienia i 
rozważyć możliwość odpowiedniego 
unormowania ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych; należy również 
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie stwierdzenia 
takich przypadków przewidzieć sankcje 
dla pracodawców;

16. wzywa Komisję do opracowania 
struktury pojęć różnych form zatrudnienia 
w ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi;

Or. de

Poprawka 118
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do opracowania
struktury pojęć, dzięki której możliwe 
byłoby doprecyzowanie pod względem 
prawnym charakteru i różnych form 
nietypowego zatrudnienia w zakresie 
ogólnym i samozatrudnienia jako formy 
najbardziej rozpowszechnionej, co pozwoli 
dostosować prawo pracy i środki ochrony 
socjalnej do różnych form zatrudnienia i 
rozważyć możliwość odpowiedniego 
unormowania ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych; należy również 
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie stwierdzenia
takich przypadków przewidzieć sankcje dla 
pracodawców;

16. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących różnych form 
nietypowego zatrudnienia, w tym
samozatrudnienia, aby pomóc państwom 
członkowskim w odpowiednim stosowaniu 
właściwych przepisów prawa pracy i 
środków ochrony socjalnej do tak 
zatrudnionych osób; państwa 
członkowskie powinny również 
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie udowodnienia
takich przypadków przewidzieć sankcje dla 
pracodawców;
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Or. en

Poprawka 119
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do opracowania 
struktury pojęć, dzięki której możliwe 
byłoby doprecyzowanie pod względem 
prawnym charakteru i różnych form 
nietypowego zatrudnienia w zakresie 
ogólnym i samozatrudnienia jako formy 
najbardziej rozpowszechnionej, co pozwoli 
dostosować prawo pracy i środki ochrony 
socjalnej do różnych form zatrudnienia i 
rozważyć możliwość odpowiedniego 
unormowania ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych; należy również
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie stwierdzenia 
takich przypadków przewidzieć sankcje dla 
pracodawców;

16. wzywa państwa członkowskie do 
określenia definicji prawnej charakteru i 
różnych form nietypowego zatrudnienia w 
zakresie ogólnym i samozatrudnienia jako 
formy najbardziej rozpowszechnionej, co 
pozwoli dostosować prawo pracy i środki 
ochrony socjalnej do różnych form 
zatrudnienia i rozważyć możliwość 
odpowiedniego unormowania ochrony 
socjalnej osób samozatrudnionych; oraz do 
jednoznacznego określenia, czym jest 
pozorne samozatrudnienie i w razie 
stwierdzenia takich przypadków 
przewidzenia sankcji dla pracodawców;

Or. en

Poprawka 120
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do opracowania 
struktury pojęć, dzięki której możliwe 
byłoby doprecyzowanie pod względem 
prawnym charakteru i różnych form 
nietypowego zatrudnienia w zakresie 
ogólnym i samozatrudnienia jako formy 
najbardziej rozpowszechnionej, co pozwoli 

16. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania struktury pojęć w odniesieniu 
do charakteru i różnych form nietypowego 
zatrudnienia w zakresie ogólnym i 
samozatrudnienia jako formy najbardziej 
rozpowszechnionej, co pozwoli 
dostosować prawo pracy i środki ochrony 
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dostosować prawo pracy i środki ochrony 
socjalnej do różnych form zatrudnienia i 
rozważyć możliwość odpowiedniego 
unormowania ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych; należy również 
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie stwierdzenia 
takich przypadków przewidzieć sankcje dla 
pracodawców;

socjalnej do różnych form zatrudnienia i 
określić możliwość odpowiedniego 
unormowania ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych; należy również 
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie stwierdzenia 
takich przypadków przewidzieć sankcje dla 
pracodawców;

Or. en

Poprawka 121
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do opracowania 
struktury pojęć, dzięki której możliwe 
byłoby doprecyzowanie pod względem 
prawnym charakteru i różnych form 
nietypowego zatrudnienia w zakresie 
ogólnym i samozatrudnienia jako formy 
najbardziej rozpowszechnionej, co pozwoli 
dostosować prawo pracy i środki ochrony 
socjalnej do różnych form zatrudnienia i 
rozważyć możliwość odpowiedniego 
unormowania ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych; należy również 
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie stwierdzenia 
takich przypadków przewidzieć sankcje dla 
pracodawców;

16. wzywa Komisję do opracowania 
struktury pojęć, dzięki której możliwe 
byłoby doprecyzowanie pod względem 
prawnym charakteru i różnych form 
nietypowego zatrudnienia w zakresie 
ogólnym i samozatrudnienia jako formy 
najbardziej rozpowszechnionej; uważa w 
szczególności, że należy doprecyzować na 
szczeblu krajowym i unijnym koncepcje 
„zatrudnienia ekonomicznie zależnego” i 
„ekonomicznie zależnego pracownika 
samozatrudnionego”, dostosowując prawo 
pracy i środki ochrony socjalnej do 
różnych form zatrudnienia i zapewniając
możliwość odpowiedniego unormowania 
ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych; należy również 
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie stwierdzenia 
takich przypadków przewidzieć sankcje dla 
pracodawców;

Or. lt
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Poprawka 122
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do opracowania 
struktury pojęć, dzięki której możliwe 
byłoby doprecyzowanie pod względem 
prawnym charakteru i różnych form 
nietypowego zatrudnienia w zakresie 
ogólnym i samozatrudnienia jako formy 
najbardziej rozpowszechnionej, co pozwoli 
dostosować prawo pracy i środki ochrony 
socjalnej do różnych form zatrudnienia i 
rozważyć możliwość odpowiedniego 
unormowania ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych; należy również 
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie stwierdzenia 
takich przypadków przewidzieć sankcje dla 
pracodawców;

16. wzywa Komisję do opracowania 
struktury pojęć, dzięki której możliwe 
byłoby doprecyzowanie pod względem 
prawnym charakteru i różnych form 
nietypowego zatrudnienia w zakresie 
ogólnym i samozatrudnienia jako formy 
najbardziej rozpowszechnionej, co pozwoli 
dostosować prawo pracy i środki ochrony 
socjalnej do różnych form zatrudnienia i 
rozważyć możliwość odpowiedniego 
unormowania ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych; należy również 
jednoznacznie określić, czym jest pozorne 
samozatrudnienie i w razie stwierdzenia 
takich przypadków przewidzieć sankcje dla 
pracodawców; jest zdania, że w celu 
przeciwdziałania tym pojedynczym 
przypadkom fikcyjnego samozatrudnienia 
państwa członkowskie mogą wprowadzić 
szeroko zakrojony system środków 
prewencyjnych i kontrolnych;

Or. nl

Poprawka 123
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa także państwa członkowskie do 
przeciwdziałania przypadkom, w których 
samozatrudnienie wykorzystywane jest 
jako instrument nieuczciwej konkurencji i 
forma unikania opłacania 
gwarantowanych świadczeń 

17. wzywa do działania w taki sposób, by 
uniknąć całkowitego utożsamiania osób 
samozatrudnionych i pracowników 
zależnych z pracownikami najemnymi, 
oraz by uniknąć negatywnego wpływu na 
korzyści związane z samozatrudnieniem i 
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pracowniczych i socjalnych, które 
przysługują pracownikom, oraz 
zapewnienia, by prawa socjalne 
samozatrudnionych osób zależnych w jak 
najmniejszym stopniu zależały od tego, 
jaki jest ich status zatrudnienia –
pracownik najemny czy pracownik 
samozatrudniony; z drugiej strony wzywa 
do działania w taki sposób, by uniknąć 
całkowitego utożsamiania osób 
samozatrudnionych i pracowników 
zależnych z pracownikami najemnymi, 
oraz by uniknąć negatywnego wpływu na 
korzyści związane z samozatrudnieniem i 
taką formą aktywności gospodarczej, oraz 
wspierać rozwój przedsiębiorczości i 
poprawę jakości usług;

taką formą aktywności gospodarczej, oraz 
wspierać rozwój przedsiębiorczości i 
poprawę jakości usług;

Or. en

Poprawka 124
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa także państwa członkowskie do 
przeciwdziałania przypadkom, w których 
samozatrudnienie wykorzystywane jest 
jako instrument nieuczciwej konkurencji i 
forma unikania opłacania 
gwarantowanych świadczeń 
pracowniczych i socjalnych, które 
przysługują pracownikom, oraz 
zapewnienia, by prawa socjalne 
samozatrudnionych osób zależnych w jak 
najmniejszym stopniu zależały od tego, 
jaki jest ich status zatrudnienia –
pracownik najemny czy pracownik 
samozatrudniony; z drugiej strony wzywa 
do działania w taki sposób, by uniknąć 
całkowitego utożsamiania osób 
samozatrudnionych i pracowników 
zależnych z pracownikami najemnymi, 

17. wzywa także państwa członkowskie do 
przeciwdziałania fikcyjnemu 
samozatrudnieniu;
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oraz by uniknąć negatywnego wpływu na 
korzyści związane z samozatrudnieniem i 
taką formą aktywności gospodarczej, oraz 
wspierać rozwój przedsiębiorczości i 
poprawę jakości usług;

Or. de

Poprawka 125
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa także państwa członkowskie do 
przeciwdziałania przypadkom, w których 
samozatrudnienie wykorzystywane jest 
jako instrument nieuczciwej konkurencji i
forma unikania opłacania gwarantowanych 
świadczeń pracowniczych i socjalnych, 
które przysługują pracownikom, oraz 
zapewnienia, by prawa socjalne 
samozatrudnionych osób zależnych w jak 
najmniejszym stopniu zależały od tego, 
jaki jest ich status zatrudnienia –
pracownik najemny czy pracownik 
samozatrudniony; z drugiej strony wzywa 
do działania w taki sposób, by uniknąć 
całkowitego utożsamiania osób 
samozatrudnionych i pracowników 
zależnych z pracownikami najemnymi, 
oraz by uniknąć negatywnego wpływu na 
korzyści związane z samozatrudnieniem i 
taką formą aktywności gospodarczej, oraz 
wspierać rozwój przedsiębiorczości i 
poprawę jakości usług;

17. wzywa także państwa członkowskie do 
przeciwdziałania przypadkom, w których 
samozatrudnienie wykorzystywane jest 
jako forma unikania opłacania 
gwarantowanych świadczeń 
pracowniczych i socjalnych oraz 
zapewnienia, by osoby saomozatrudnione 
korzystały z takich samych praw 
socjalnych i pracowniczych; z drugiej 
strony wzywa do działania w taki sposób, 
by uniknąć całkowitego utożsamiania osób 
samozatrudnionych i pracowników 
zależnych z pracownikami najemnymi, 
oraz by uniknąć negatywnego wpływu na 
korzyści związane z samozatrudnieniem i 
taką formą aktywności gospodarczej, oraz 
wspierać rozwój przedsiębiorczości i 
poprawę jakości usług;

Or. en

Poprawka 126
Heinz K. Becker
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa także państwa członkowskie do 
przeciwdziałania przypadkom, w których 
samozatrudnienie wykorzystywane jest 
jako instrument nieuczciwej konkurencji i 
forma unikania opłacania gwarantowanych 
świadczeń pracowniczych i socjalnych, 
które przysługują pracownikom, oraz 
zapewnienia, by prawa socjalne 
samozatrudnionych osób zależnych w jak 
najmniejszym stopniu zależały od tego, 
jaki jest ich status zatrudnienia –
pracownik najemny czy pracownik 
samozatrudniony; z drugiej strony wzywa 
do działania w taki sposób, by uniknąć 
całkowitego utożsamiania osób 
samozatrudnionych i pracowników 
zależnych z pracownikami najemnymi, 
oraz by uniknąć negatywnego wpływu na 
korzyści związane z samozatrudnieniem i 
taką formą aktywności gospodarczej, oraz 
wspierać rozwój przedsiębiorczości i 
poprawę jakości usług;

17. wzywa także państwa członkowskie do 
przeciwdziałania przypadkom, w których 
samozatrudnienie wykorzystywane jest 
jako instrument nieuczciwej konkurencji i 
forma unikania opłacania gwarantowanych 
świadczeń pracowniczych i socjalnych, 
które przysługują pracownikom, oraz 
zapewnienia, by prawa socjalne 
samozatrudnionych osób zależnych w jak 
najmniejszym stopniu zależały od tego, 
jaki jest ich status zatrudnienia –
pracownik najemny czy pracownik 
samozatrudniony; z drugiej strony wzywa 
do działania w taki sposób, by uniknąć 
całkowitego utożsamiania osób 
samozatrudnionych i zatrudnionych 
pracowników, ponieważ jest to 
nieuzasadnione, oraz by uniknąć 
negatywnego wpływu na korzyści 
związane z samozatrudnieniem i taką 
formą aktywności gospodarczej, oraz 
wspierać rozwój przedsiębiorczości i 
poprawę jakości usług;

Or. de

Poprawka 127
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa także państwa członkowskie do 
przeciwdziałania przypadkom, w których 
samozatrudnienie wykorzystywane jest 
jako instrument nieuczciwej konkurencji i 
forma unikania opłacania gwarantowanych 
świadczeń pracowniczych i socjalnych, 

17. wzywa także państwa członkowskie do 
przeciwdziałania przypadkom, w których 
samozatrudnienie wykorzystywane jest 
jako instrument nieuczciwej konkurencji i 
forma unikania opłacania gwarantowanych 
świadczeń pracowniczych i socjalnych, 
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które przysługują pracownikom, oraz 
zapewnienia, by prawa socjalne 
samozatrudnionych osób zależnych w jak 
najmniejszym stopniu zależały od tego, 
jaki jest ich status zatrudnienia –
pracownik najemny czy pracownik 
samozatrudniony; z drugiej strony wzywa 
do działania w taki sposób, by uniknąć 
całkowitego utożsamiania osób 
samozatrudnionych i pracowników 
zależnych z pracownikami najemnymi, 
oraz by uniknąć negatywnego wpływu na 
korzyści związane z samozatrudnieniem i 
taką formą aktywności gospodarczej, oraz 
wspierać rozwój przedsiębiorczości i 
poprawę jakości usług;

które przysługują pracownikom lub sposób 
obchodzenia przez pracodawców 
przepisów prawa pracy i ochrony 
socjalnej, oraz zapewnienia, by prawa 
socjalne samozatrudnionych osób 
zależnych w jak najmniejszym stopniu 
zależały od tego, jaki jest ich status 
zatrudnienia – pracownik najemny czy 
pracownik samozatrudniony; z drugiej 
strony wzywa do działania w taki sposób, 
by uniknąć całkowitego utożsamiania osób 
samozatrudnionych i pracowników 
zależnych z pracownikami najemnymi, 
oraz by uniknąć negatywnego wpływu na 
korzyści związane z samozatrudnieniem i 
taką formą aktywności gospodarczej, oraz 
wspierać rozwój przedsiębiorczości i 
poprawę jakości usług;

Or. en

Poprawka 128
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zachęca partnerów społecznych do 
wymiany dobrych praktyk między 
związkami zawodowymi a 
stowarzyszeniami zawodowymi 
dotyczących usług świadczonych osobom 
samozatrudnionym, zwalczania pozornego 
samozatrudnienia oraz organizowania 
pracowników samozatrudnionych 
pracujących na własny rachunek;

Or. en

Poprawka 129
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa partnerów społecznych, 
Komisję i państwa członkowskie do 
zbadania, czy i jak samozatrudnieni 
pracownicy powinni być uwzględniani w 
układach zbiorowych, łącznie z 
konkretnymi strategiami na rzecz 
uwzględnienia obaw osób 
samozatrudnionych w przypadkach gdy 
prawo krajowe nie pozwala na 
reprezentację osób samozatrudnionych w 
związkach zawodowych;

Or. en

Poprawka 130
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania systemu ochrony socjalnej dla 
osób w podeszłym wieku, osób 
niepełnosprawnych, przebywających na 
urlopie rodzicielskim, osób bezrobotnych, 
w celu lepszego uwzględnienia grup osób 
samozatrudnionych, zwłaszcza tych, 
których charakter pracy jest zbliżony do 
pracy najemnej;

18. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania, w razie potrzeby, systemu 
ochrony socjalnej dla osób w podeszłym 
wieku, osób niepełnosprawnych, 
przebywających na urlopie macierzyńskim 
lub rodzicielskim, osób bezrobotnych, w 
celu lepszego uwzględnienia potrzeb osób 
samozatrudnionych;

Or. de

Poprawka 131
Sari Essayah
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do
opracowania systemu ochrony socjalnej dla 
osób w podeszłym wieku, osób 
niepełnosprawnych, przebywających na 
urlopie rodzicielskim, osób bezrobotnych, 
w celu lepszego uwzględnienia grup osób 
samozatrudnionych, zwłaszcza tych, 
których charakter pracy jest zbliżony do 
pracy najemnej;

18. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania systemu ochrony socjalnej dla 
osób w podeszłym wieku, osób 
niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, w 
celu lepszego uwzględnienia grup osób 
samozatrudnionych;

Or. en

Poprawka 132
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania systemu ochrony socjalnej 
dla osób w podeszłym wieku, osób 
niepełnosprawnych, przebywających na 
urlopie rodzicielskim, osób bezrobotnych, 
w celu lepszego uwzględnienia grup osób 
samozatrudnionych, zwłaszcza tych, 
których charakter pracy jest zbliżony do 
pracy najemnej;

18. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania, jeżeli jeszcze tego nie 
uczyniły, systemu ochrony socjalnej dla 
osób w podeszłym wieku, osób 
niepełnosprawnych, przebywających na 
urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i
osób bezrobotnych do norm UE, w celu 
lepszego uwzględnienia potrzeb grup osób 
samozatrudnionych i dostosowania do 
norm stosowanych wobec zatrudnionych 
pracowników;

Or. de

Poprawka 133
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do powiązania praw w 
zakresie zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej z osobą, a nie włączania 
ich do umów o pracę, co umożliwiłoby 
przyzwoitą ochronę socjalną wszystkich 
pracowników, w tym również osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, bez względu na rodzaj zawartej 
umowy lub status zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 134
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa państwa członkowskie, by we 
współpracy z partnerami społecznymi 
wprowadziły odpowiednie ramowe 
przepisy dotyczące ochrony socjalnej osób 
samozatrudnionych, których podstawą 
będzie wzajemność i zasada 
niedyskryminacji, przy czym szczególną 
uwagę należy zwrócić z jednej strony na 
unikanie stwarzania dalszych przeszkód 
dla osób samozatrudnionych na przykład 
w postaci większej biurokracji, a z drugiej 
strony na zapewnienie trwałych korzyści 
samozatrudnienia;

Or. el

Poprawka 135
Vilija Blinkevičiūtė
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zauważa, że zabezpieczenie społeczne 
powinno być zagwarantowane nie tylko 
dla pracowników samozatrudnionych, lecz 
również dla współpracujących małżonków 
(partnerów) i członków rodzin;

Or. lt

Poprawka 136
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa państwa członkowskie do 
propagowania i wspierania ubezpieczeń 
grupowych od wypadków w pracy i chorób 
zawodowych; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia osobom 
prowadzącym działalność na własny 
rachunek dostępu do ubezpieczeń i 
programów emerytalnych o charakterze 
zbiorowym lub dostępnych w oparciu o 
zasadę solidarności;

Or. en

Poprawka 137
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zapewnienia, by osobom
ubiegającym się o status osoby 
samozatrudnionej obowiązkowo udzielać
odpowiednich informacji na temat tego, w 
jaki sposób przyjęcie tego statusu wpłynie 
na ich ochronę socjalną i prawa 
pracownicze, jak również inne prawa i 
obowiązki związane z ich działalnością 
gospodarczą;

19. wzywa państwa członkowskie do
udostępnienia osobom ubiegającym się o 
status osoby samozatrudnionej 
odpowiednich informacji na temat tego, w 
jaki sposób przyjęcie tego statusu wpłynie 
na ich ochronę socjalną i prawa 
pracownicze, jak również inne prawa i 
obowiązki związane z ich działalnością 
gospodarczą;

Or. en

Poprawka 138
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zapewnienia, by osobom 
ubiegającym się o status osoby 
samozatrudnionej obowiązkowo udzielać
odpowiednich informacji na temat tego, w 
jaki sposób przyjęcie tego statusu wpłynie 
na ich ochronę socjalną i prawa 
pracownicze, jak również inne prawa i 
obowiązki związane z ich działalnością 
gospodarczą;

19. wzywa państwa członkowskie do
udostępnienia osobom ubiegającym się o 
status osoby samozatrudnionej 
odpowiednich informacji na temat tego, w 
jaki sposób przyjęcie tego statusu wpłynie 
na ich ochronę socjalną, jak również inne 
prawa i obowiązki związane z ich 
działalnością gospodarczą;

Or. en

Poprawka 139
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zapewnienia, by osobom 
ubiegającym się o status osoby 
samozatrudnionej obowiązkowo udzielać 
odpowiednich informacji na temat tego, w 
jaki sposób przyjęcie tego statusu wpłynie 
na ich ochronę socjalną i prawa 
pracownicze, jak również inne prawa i 
obowiązki związane z ich działalnością 
gospodarczą;

19. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zapewnienia w razie potrzeby, 
by osobom ubiegającym się o status osoby 
samozatrudnionej udzielać odpowiednich 
informacji na temat tego, w jaki sposób 
przyjęcie tego statusu wpłynie na ich 
ochronę socjalną i prawa pracownicze, jak 
również inne prawa i obowiązki związane 
z ich działalnością gospodarczą;

Or. de

Poprawka 140
Csaba Sógor

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zapewnienia, by osobom 
ubiegającym się o status osoby 
samozatrudnionej obowiązkowo udzielać 
odpowiednich informacji na temat tego, w 
jaki sposób przyjęcie tego statusu wpłynie 
na ich ochronę socjalną i prawa 
pracownicze, jak również inne prawa i 
obowiązki związane z ich działalnością 
gospodarczą;

19. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by osobom ubiegającym się o 
status osoby samozatrudnionej 
obowiązkowo udzielać odpowiednich 
informacji na temat tego, w jaki sposób 
przyjęcie tego statusu wpłynie na ich 
ochronę socjalną i prawa pracownicze, jak 
również inne prawa i obowiązki związane 
z ich działalnością gospodarczą;

Or. en

Poprawka 141
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zapewnienia, by osobom 
ubiegającym się o status osoby 
samozatrudnionej obowiązkowo udzielać 
odpowiednich informacji na temat tego, w 
jaki sposób przyjęcie tego statusu wpłynie 
na ich ochronę socjalną i prawa 
pracownicze, jak również inne prawa i 
obowiązki związane z ich działalnością 
gospodarczą;

19. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zapewnienia, by osobom 
ubiegającym się o status osoby 
samozatrudnionej obowiązkowo udzielać 
odpowiednich informacji na temat tego, w 
jaki sposób przyjęcie tego statusu wpłynie 
na ich ochronę socjalną i prawa 
pracownicze, jak również inne prawa i 
obowiązki związane z ich działalnością 
gospodarczą; uważa, że w szczególności 
należy informować osoby 
samozatrudnione o ich prawach i 
obowiązkach w przypadku migracji, 
imigracji i pracy przygranicznej;

Or. nl

Poprawka 142
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do pełnego uwzględnienia – w 
procesie rozwoju i modernizacji systemu 
ochrony socjalnej – partnerów społecznych 
i tworzenia dialogu społecznego na 
szczeblu unijnym i krajowym; wzywa 
również partnerów społecznych do 
włączenia do porządku obrad kwestii 
związanych z pracą i ochroną socjalną 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. de

Poprawka 143
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do pełnego uwzględnienia – w 
procesie rozwoju i modernizacji systemu 
ochrony socjalnej – partnerów społecznych 
i tworzenia dialogu społecznego na
szczeblu unijnym i krajowym; wzywa 
również partnerów społecznych do 
włączenia do porządku obrad kwestii 
związanych z pracą i ochroną socjalną 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek;

20. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do pełnego uwzględnienia – w 
procesie rozwoju i modernizacji systemu 
ochrony socjalnej – partnerów społecznych 
i tworzenia dialogu społecznego na 
szczeblu unijnym i krajowym;

Or. en

Poprawka 144
Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do pełnego uwzględnienia – w 
procesie rozwoju i modernizacji systemu 
ochrony socjalnej – partnerów społecznych 
i tworzenia dialogu społecznego na 
szczeblu unijnym i krajowym; wzywa 
również partnerów społecznych do 
włączenia do porządku obrad kwestii 
związanych z pracą i ochroną socjalną 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek;

20. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do pełnego uwzględnienia w 
stosownych przypadkach – w procesie 
rozwoju i modernizacji systemu ochrony 
socjalnej – partnerów społecznych i 
tworzenia dialogu społecznego na szczeblu 
unijnym i krajowym w tej kwestii oraz gdy 
stanowi tak prawo i praktyka krajowa; 
wzywa również partnerów społecznych do 
włączenia do porządku obrad kwestii 
związanych z pracą i ochroną socjalną 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek;

Or. en


