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Poprawka 1
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp –1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1. mając na uwadze, że istnieje jeszcze 
zbyt wiele przeszkód, które utrudniają
Europejczykom uzyskiwanie pełnych 
korzyści w związku z istnieniem 
jednolitego rynku, co hamuje 
kształtowanie poczucia przynależności do 
tej samej wspólnoty;

Or. fr

Poprawka 2
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp –1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1a. mając na uwadze, że należy pilnie 
usunąć te przeszkody, tak aby umożliwić 
Europejczykom pełne korzystanie z ich 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się, a także z pozytywnych aspektów 
związanych z członkostwem w Unii 
Europejskiej; 

Or. fr

Poprawka 3
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp –1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1a. ze względu na stwierdzone na 
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jednolitym rynku luki ustawodawcze i luki 
we wdrażaniu wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do intensyfikacji ich 
wysiłków ukierunkowanych na skuteczne 
wdrażanie właściwych przepisów prawa, 
szczególnie tych dotyczących kwestii z 
zakresu ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 4
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp –1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by skoncentrowały się na 
treściwych strategiach komunikacji i 
mechanizmach informowania o kwestiach 
korzystania przez obywateli z praw i 
świadczeń socjalnych w całej UE; 

Or. en

Poprawka 5
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, stosując się do 
rozporządzenia nr 883/2004 i art. 153 
TFUE, do przeprowadzenia ekspertyz, aby 
poprawić zabezpieczenie społeczne 
mobilnych obywateli, biorąc też pod 
uwagę opcjonalny, dobrowolny i 
przenoszalny system zabezpieczenia 
społecznego na szczeblu europejskim, 
ażeby ustanowić ściślejszą współpracę w 

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, stosując się do 
rozporządzenia nr 883/2004 i art. 153 
TFUE, do przeprowadzenia ekspertyz, aby 
poprawić zabezpieczenie społeczne 
mobilnych obywateli, biorąc też pod 
uwagę opcjonalny, dobrowolny i 
przenoszalny system zabezpieczenia 
społecznego na szczeblu europejskim, 
ażeby ustanowić ściślejszą współpracę w 
dziedzinie polityki społecznej; uprzednie 
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dziedzinie polityki społecznej; pomysły dotyczące 28. reżimu systemów 
zabezpieczenia społecznego należy 
zaktualizować i włączyć do tych ekspertyz;

Or. de

Poprawka 6
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, stosując się do 
rozporządzenia nr 883/2004 i art. 153 
TFUE, do przeprowadzenia ekspertyz, aby 
poprawić zabezpieczenie społeczne 
mobilnych obywateli, biorąc też pod 
uwagę opcjonalny, dobrowolny i 
przenoszalny system zabezpieczenia 
społecznego na szczeblu europejskim, 
ażeby ustanowić ściślejszą współpracę w 
dziedzinie polityki społecznej;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, stosując się do 
rozporządzenia nr 883/2004 i art. 153 
TFUE, do przeprowadzenia ekspertyz, aby 
poprawić zabezpieczenie społeczne 
mobilnych obywateli, biorąc też pod 
uwagę przenoszalny system zabezpieczenia 
społecznego na szczeblu europejskim, 
ażeby ustanowić ściślejszą współpracę w 
dziedzinie polityki społecznej;

Or. en

Poprawka 7
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, stosując się do 
rozporządzenia nr 883/2004 i art. 153 
TFUE, do przeprowadzenia ekspertyz, aby 
poprawić zabezpieczenie społeczne
mobilnych obywateli, biorąc też pod 
uwagę opcjonalny, dobrowolny i 
przenoszalny system zabezpieczenia 
społecznego na szczeblu europejskim, 
ażeby ustanowić ściślejszą współpracę w 

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, stosując się do 
rozporządzenia nr 883/2004 i art. 153 
TFUE, do przeprowadzenia ekspertyz, aby 
zapewnić ciągłość zabezpieczenia 
społecznego mobilnych obywateli w UE, a 
także traktowanie na równi z obywatelami 
danego państwa, biorąc też pod uwagę 
opcjonalny, dobrowolny, uzupełniający w 
stosunku do systemu ogólnego i 
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dziedzinie polityki społecznej; przenoszalny system zabezpieczenia 
społecznego na szczeblu europejskim, 
ażeby ustanowić ściślejszą współpracę w 
dziedzinie polityki społecznej; 

Or. fr

Poprawka 8
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, stosując się do 
rozporządzenia nr 883/2004 i art. 153 
TFUE, do przeprowadzenia ekspertyz, aby 
poprawić zabezpieczenie społeczne 
mobilnych obywateli, biorąc też pod 
uwagę opcjonalny, dobrowolny i 
przenoszalny system zabezpieczenia 
społecznego na szczeblu europejskim, 
ażeby ustanowić ściślejszą współpracę w 
dziedzinie polityki społecznej;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, stosując się do 
rozporządzenia nr 883/2004 i art. 153 
TFUE, do przeprowadzenia ekspertyz, aby 
poprawić zabezpieczenie społeczne 
mobilnych obywateli, biorąc też pod 
uwagę opcjonalny, dobrowolny i 
przenoszalny system zabezpieczenia 
społecznego na szczeblu europejskim, 
ażeby ustanowić ściślejszą współpracę w 
dziedzinie polityki społecznej; ma na 
uwadze, że niniejsze rozporządzenie 
mogłoby mieć już zastosowanie wobec 
uzupełniających systemów emerytalno-
rentowych;

Or. en

Poprawka 9
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, stosując się do 
rozporządzenia nr 883/2004 i art. 153 
TFUE, do przeprowadzenia ekspertyz, aby 
poprawić zabezpieczenie społeczne 

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, stosując się do 
rozporządzenia nr 883/2004 i art. 153 
TFUE, do przeprowadzenia ekspertyz, aby 
poprawić zabezpieczenie społeczne 
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mobilnych obywateli, biorąc też pod 
uwagę opcjonalny, dobrowolny i 
przenoszalny system zabezpieczenia 
społecznego na szczeblu europejskim, 
ażeby ustanowić ściślejszą współpracę w 
dziedzinie polityki społecznej;

mobilnych obywateli, biorąc też pod 
uwagę dobrowolny i przenoszalny system 
zabezpieczenia społecznego na szczeblu 
europejskim, ażeby popierać najwyższe 
standardy socjalne i ustanowić ściślejszą 
współpracę w dziedzinie polityki 
społecznej;

Or. fr

Poprawka 10
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ponownie podkreśla, że swobód 
gospodarczych nie można interpretować 
jako czynników upoważniających 
przedsiębiorstwa do obchodzenia prawa 
oraz praktyk zawodowych i socjalnych czy 
też do nieuczciwej konkurencji w 
kontekście płac i warunków pracy;

Or. fr

Poprawka 11
Emilie Turunen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne i zapewnić 
dostępność niezbędnych informacji na 
temat prawa do zabezpieczenia 

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne i zapewnić 
dostępność niezbędnych informacji na 
temat prawa do zabezpieczenia 
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społecznego dla osób przemieszczających 
się w obrębie UE;

społecznego dla osób przemieszczających 
się w obrębie UE; uważa, że prawa te 
należy zagwarantować we wszystkich 
państwach członkowskich wszystkim 
obywatelom, na zasadzie równego 
traktowania i bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji; uważa ponadto, że 
szczególną uwagę należy poświęcić 
grupom szczególnie wrażliwym i grupom 
w niekorzystnej sytuacji, takim jak 
pracownicy nisko wykwalifikowani i 
pracownicy o szczególnych potrzebach;

Or. en

Poprawka 12
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne i zapewnić 
dostępność niezbędnych informacji na 
temat prawa do zabezpieczenia 
społecznego dla osób przemieszczających 
się w obrębie UE;

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne i zapewnić 
pracownikom, pracodawcom i innym 
stronom zaangażowanym w 
transgraniczny stosunek pracy dostępność 
niezbędnych informacji na temat praw 
związanych z ich zatrudnieniem, w 
szczególności prawa do zabezpieczenia 
społecznego; uważa, że informacje te 
muszą być dostępne przed, w trakcie i po 
doświadczeniu mobilności;

Or. en

Poprawka 13
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne i zapewnić 
dostępność niezbędnych informacji na 
temat prawa do zabezpieczenia 
społecznego dla osób przemieszczających 
się w obrębie UE;

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne, dopilnować, by 
nie były one stosowane w dyskryminujący 
sposób i zapewnić dostępność niezbędnych 
informacji na temat praw i obowiązków, 
takich jak prawa do zabezpieczenia 
społecznego i przepisy podatkowe, dla 
osób przemieszczających się w obrębie 
UE, a także sprawić, by łatwiej mogły one 
uzyskać zadośćuczynienie, o ile okaże się 
to niezbędne; 

Or. en

Poprawka 14
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne i zapewnić 
dostępność niezbędnych informacji na 
temat prawa do zabezpieczenia 
społecznego dla osób przemieszczających 
się w obrębie UE; 

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne i zapewnić 
dostępność niezbędnych informacji na 
temat prawa do zabezpieczenia 
społecznego dla osób przemieszczających 
się w obrębie UE; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje takie inicjatywy, 
jak inicjatywa Komisji w sprawie 
opracowania nowego systemu 
elektronicznej wymiany danych 
dotyczących zabezpieczenia społecznego i 
wzywa do ściślejszej współpracy między 
krajowymi systemami zabezpieczenia 
społecznego;

Or. en
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Poprawka 15
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne i zapewnić 
dostępność niezbędnych informacji na 
temat prawa do zabezpieczenia 
społecznego dla osób przemieszczających 
się w obrębie UE;

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne i zapewnić 
dostępność niezbędnych informacji na 
temat praw socjalnych, takich jak 
zabezpieczenie społeczne, prawo do 
zasiłku dla bezrobotnych, opieka 
zdrowotna, dla osób przemieszczających 
się w obrębie UE, zapewniając przede 
wszystkim dostępność usług publicznych 
w internecie;

Or. fr

Poprawka 16
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne i zapewnić 
dostępność niezbędnych informacji na 
temat prawa do zabezpieczenia 
społecznego dla osób przemieszczających 
się w obrębie UE;

2. apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie wszystkich koniecznych działań, 
aby uprościć skomplikowane krajowe 
procedury administracyjne i zapewnić 
dostępność wszystkich niezbędnych 
informacji na temat prawa do 
zabezpieczenia społecznego dla osób 
przemieszczających się w obrębie UE;

Or. fr

Poprawka 17
Jutta Steinruck
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Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. nalega, by Komisja utworzyła na 
szczeblu UE centralny punkt koordynacji, 
tak aby rejestrować problemy 
pracowników mobilnych, pracodawców 
oraz innych zainteresowanych stron i 
opracowywać rozwiązania w relacjach 
między państwami członkowskimi, a także 
zapobiegać problemom związanym ze 
stosunkiem pracy niestacjonarnej, w tym z 
delegowaniem pracowników;

Or. en

Poprawka 18
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie, by 
traktowały członków rodziny obywatela 
Unii pochodzących spoza UE jako 
klientów działających w dobrej wierze na 
wszystkich etapach procedur 
administracyjnych, jakim muszą oni 
podlegać;

Or. en

Poprawka 19
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla konieczność stworzenia dla 
wszystkich mobilnych osób w UE 
pojedynczych punktów kontaktowych 
umożliwiającym im załatwienie 
związanych z pracą i z rodzimym 
państwem spraw administracyjnych z 
jednego miejsca w kraju przyjmującym;

skreślony

Or. en

Poprawka 20
Emilie Turunen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla konieczność stworzenia dla 
wszystkich mobilnych osób w UE 
pojedynczych punktów kontaktowych 
umożliwiającym im załatwienie 
związanych z pracą i z rodzimym 
państwem spraw administracyjnych z 
jednego miejsca w kraju przyjmującym;

3. podkreśla konieczność stworzenia dla 
wszystkich mobilnych osób w UE 
pojedynczych punktów kontaktowych 
umożliwiającym im załatwienie 
związanych z pracą i z rodzimym 
państwem spraw administracyjnych z 
jednego miejsca w kraju przyjmującym 
oraz uzyskanie informacji na temat ich 
praw, tak aby usprawnić skuteczne 
wykonywanie praw przez obywateli 
przemieszczających się w UE;

Or. en

Poprawka 21
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla konieczność stworzenia dla 3. podkreśla konieczność stworzenia dla 
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wszystkich mobilnych osób w UE 
pojedynczych punktów kontaktowych 
umożliwiającym im załatwienie 
związanych z pracą i z rodzimym 
państwem spraw administracyjnych z 
jednego miejsca w kraju przyjmującym;

wszystkich mobilnych osób w UE 
pojedynczych punktów kontaktowych 
umożliwiającym im załatwienie 
związanych z pracą i z rodzimym 
państwem spraw administracyjnych z 
jednego miejsca w kraju przyjmującym lub 
za pośrednictwem internetu; przypomina 
również o znaczeniu tworzenia 
pojedynczych punktów kontaktowych o 
charakterze multidyscyplinarnym, tak aby 
w jednym miejscu rozpatrywać wszystkie 
kwestie związane z poszukiwaniem pracy, 
takie jak transport i zakwaterowanie;

Or. fr

Poprawka 22
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla konieczność stworzenia dla 
wszystkich mobilnych osób w UE 
pojedynczych punktów kontaktowych 
umożliwiającym im załatwienie 
związanych z pracą i z rodzimym 
państwem spraw administracyjnych z 
jednego miejsca w kraju przyjmującym;

3. podkreśla konieczność stworzenia dla 
wszystkich mobilnych osób w UE 
pojedynczych punktów kontaktowych 
umożliwiającym im załatwienie 
związanych z pracą i z rodzimym 
państwem spraw administracyjnych z 
jednego miejsca w kraju przyjmującym; 
wzywa do wprowadzenia w takim 
pojedynczym punkcie kontaktowym 
administracji elektronicznej, tak aby 
umożliwić przeprowadzanie procedur 
administracyjnych i zarządzanie nimi w 
internecie;

Or. es

Poprawka 23
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
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Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla konieczność stworzenia dla 
wszystkich mobilnych osób w UE 
pojedynczych punktów kontaktowych 
umożliwiającym im załatwienie 
związanych z pracą i z rodzimym 
państwem spraw administracyjnych z 
jednego miejsca w kraju przyjmującym;

3. podkreśla konieczność stworzenia dla 
wszystkich mobilnych osób w UE 
pojedynczych punktów kontaktowych 
umożliwiającym im załatwienie 
związanych z pracą i z rodzimym 
państwem spraw administracyjnych z 
jednego miejsca w kraju przyjmującym;
uważa, że państwa członkowskie powinny 
tworzyć dwustronne punkty obsługi osób 
dojeżdżających do pracy, których 
zadaniem byłoby między innymi tworzenie 
ram efektywnej koordynacji świadczeń 
rodzinnych;

Or. nl

Poprawka 24
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla konieczność stworzenia dla 
wszystkich mobilnych osób w UE 
pojedynczych punktów kontaktowych 
umożliwiającym im załatwienie 
związanych z pracą i z rodzimym 
państwem spraw administracyjnych z 
jednego miejsca w kraju przyjmującym;

3. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia dla wszystkich mobilnych osób 
w UE pojedynczych punktów 
kontaktowych umożliwiającym im 
załatwienie związanych z pracą i z 
rodzimym państwem spraw 
administracyjnych z jednego miejsca w 
kraju przyjmującym; 

Or. en

Poprawka 25
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę redukcji przeszkód 
administracyjnych, które uniemożliwiają 
małym i średnim przedsiębiorstwom 
zatrudnianie pracowników z innych 
państw członkowskich, a także potrzebę 
ustanowienia organu centralnego; wzywa 
też państwa członkowskie do udzielania 
przedsiębiorcom, którzy chcąc inwestować 
w danym państwie członkowskim i tworzyć 
tam miejsca pracy, informacji 
pochodzących z jednego źródła; 

Or. de

Poprawka 26
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę wspierania systemu 
EURES oraz tworzenia sieci jego 
efektywnych powiązań z krajowymi 
systemami zatrudnienia, co stanowi jeden 
ze sposobów zwalczania bezrobocia w UE 
oraz rozwiązania problemu niemożności 
obsadzenia stanowisk ze względu na brak 
kandydatów o odpowiednich 
kwalifikacjach.

Or. el

Poprawka 27
Emilie Turunen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. wskazuje na coraz większy problem 
osób, które podróżują do innego państwa 
członkowskiego w poszukiwaniu pracy, 
nie są jednak w stanie znaleźć 
zatrudnienia i w końcu stają się bezdomne 
ze względu na brak informacji na temat 
swoich praw i brak konkretnych działań w 
celu podjęcia tej kwestii;

Or. en

Poprawka 28
Emilie Turunen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że swoboda 
przemieszczania się stanowi prawo 
podstawowe, które pracownicy muszą być 
w stanie wykonywać bez dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową w 
stosunku do pracowników z państw 
członkowskich i dotyczącej zatrudnienia, 
wynagrodzenia oraz innych warunków 
pracy i zatrudnienia, przy dopilnowaniu, 
by obywatele migrujący byli równo 
traktowani oraz by nie wykorzystywano 
ich w charakterze taniej siły roboczej; 
uważa, że aby zapewnić tę swobodę, 
pracownicy powinni być w sposób 
proaktywny informowani, należy 
ustanowić odpowiednie narzędzia 
dochodzenia sprawiedliwości, a wszystkie 
państwa członkowskie powinny ściśle 
wdrażać odnośne przepisy UE;

Or. en
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Poprawka 29
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; wzywa 
Komisję do dopilnowania, by wszyscy 
obywatele uprawnieni do EKUZ 
otrzymywali tę kartę na żądanie oraz by 
wszelkie błędy w stosowaniu przepisów 
były bezzwłocznie korygowane; wzywa 
państwa członkowskie do przekazywania 
informacji na temat wszelkich 
ubezpieczeń dodatkowych bądź innych 
działań, które w przypadku mobilnych 
obywateli mogą się okazać niezbędne do 
uzyskania za granicą uprawnień do takiej 
samej opieki zdrowotnej, jaką zapewnia 
im się w ich własnym kraju; 

Or. en

Poprawka 30
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; 
informacje te muszą być też łatwo 
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dostępne w formie elektronicznej, 
możliwej do wykorzystania przez osoby 
niepełnosprawne, jeżeli zachodzi taka 
konieczność. Powód: zachowanie 
zgodności z art. 7 ust. 5 dyrektywy w 
sprawie stosowania praw pacjentów w 
transgranicznej opiece zdrowotnej;

Or. cs

Poprawka 31
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy obywatele są 
w pełni poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz o 
zobowiązaniach finansowych w związku z 
korzystaniem z usług w innych państwach 
członkowskich; 

Or. en

Poprawka 32
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak 
również z tytułu prawa do pracy, ochrony 
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socjalnej oraz mieszkania socjalnego, 
jeżeli to właściwe;

Or. fr

Poprawka 33
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy obywatele są 
poinformowani o prawach przysługującym 
im z tytułu posiadania podczas pobytu za 
granicą Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego; apeluje, by informacje te 
były łatwo dostępne i proste do 
zrozumienia;

Or. es

Poprawka 34
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub w 
sytuacji, w której pragną oni otrzymać 
opiekę zdrowotną w innym państwie 
członkowskim; 

Or. nl

Poprawka 35
Jean-Luc Bennahmias
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do podjęcia odpowiednich środków, tak 
aby wszyscy mobilni obywatele byli 
poinformowani o prawach przysługującym 
im z tytułu posiadania podczas pobytu za 
granicą Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego i mogli z niej korzystać w 
możliwie jak najprostszy sposób;

Or. fr

Poprawka 36
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy mobilni 
obywatele są poinformowani o prawach 
przysługującym im z tytułu posiadania 
podczas pobytu za granicą Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, że wszyscy obywatele są 
poinformowani o prawach przysługującym 
im z tytułu posiadania podczas pobytu za 
granicą Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego;

Or. fr

Poprawka 37
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji w sprawie zapewnienia lepszego 
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dostępu do transgranicznej opieki 
zdrowotnej; nalega, by Komisja i państwa 
członkowskie zapewniły szybkie i 
skuteczne wdrożenie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w 
sprawie stosowania praw pacjentów w 
transgranicznej opiece zdrowotnej, 
uwzględniając w należyty sposób zasady 
uniwersalności, dostępu do opieki 
wysokiej jakości, równości i solidarności; 
wzywa ponadto Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuacji działań 
ukierunkowanych na realizację celu 
szerokiego rozpowszechnienia do 2020 r. 
usług z zakresu telemedycyny i e-zdrowia, 
wspiera też projekty pilotażowe mające na 
celu udzielenie obywatelom UE 
bezpiecznego dostępu internetowego do 
ich danych pacjentów oraz zapewnienie 
interoperacyjności rejestrów pacjentów, 
gwarantując im tym samym ciągłość 
opieki;

Or. en

Poprawka 38
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do państw członkowskich o 
uproszczenie procedur administracyjnych 
dotyczących zwrotu kosztów leczenia za 
granicą;

5. zwraca się do państw członkowskich o 
uproszczenie procedur administracyjnych 
dotyczących zwrotu kosztów leczenia za 
granicą oraz o dopilnowanie, by w ramach 
ich systemów ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych podjęto wszelkie niezbędne 
działania mające na celu zapewnienie 
mobilnym pracownikom wystarczającej 
ochrony;

Or. de
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Poprawka 39
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do państw członkowskich o 
uproszczenie procedur administracyjnych 
dotyczących zwrotu kosztów leczenia za 
granicą;

5. zwraca się do państw członkowskich o 
uproszczenie procedur administracyjnych 
dotyczących zwrotu kosztów leczenia za 
granicą i przyśpieszenie w jak największym 
możliwym stopniu zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej powstałych w innym państwie 
członkowskim; 

Or. en

Poprawka 40
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do państw członkowskich o 
uproszczenie procedur administracyjnych 
dotyczących zwrotu kosztów leczenia za 
granicą; 

5. zwraca się do państw członkowskich o 
uproszczenie procedur administracyjnych 
dotyczących zwrotu kosztów leczenia za 
granicą, tak aby proces ten przebiegał 
szybciej;

Or. fr

Poprawka 41
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę propagowania 
mobilności pracowników; podkreśla też 
kwestie szkolenia i przedsiębiorczości w 
oparciu o usuwanie barier 
biurokratycznych, upraszczania procedur 
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i wsparcia na rzecz dostępu do informacji, 
tak aby można było czerpać pełne korzyści 
z faktu istnienia jednolitego rynku przy 
jednoczesnej ochronie europejskiego 
modelu społecznego.

Or. el

Poprawka 42
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. nalega, by państwa członkowskie 
uprościły procedury udzielania zamówień 
publicznych, tak aby zapewnić równy 
dostęp wszystkim przedsiębiorstwom 
europejskim i zachęcić przedsiębiorstwa 
uczestniczące do przekazywania 
informacji na temat poziomu ich 
odpowiedzialności społecznej;

Or. fr

Poprawka 43
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zaleca Komisji i państwom 
członkowskim poprawę istniejących 
warunków dla nowych przedsiębiorców, 
tak aby w większym stopniu 
wykorzystywać ich duży potencjał w 
zakresie tworzenia nowych i trwałych 
miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 44
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowolenie przyjmuje wprowadzenie 
w celu ułatwienia mobilności 
transgranicznej europejskiej legitymacji 
zawodowej wspieranej przez system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI); uważa, że takie 
narzędzie może pomóc w rozwiązaniu 
problemu nieustannych rozbieżności na 
rynku pracy w UE;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie w celu ułatwienia 
mobilności transgranicznej europejskiej 
legitymacji zawodowej wspieranej przez 
system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI); uważa, że IMI będzie 
w stanie doprowadzić do przyśpieszonej 
współpracy między państwem 
członkowskim pochodzenia a państwem 
przyjmującym, tak aby podjąć kwestię 
nieustannych rozbieżności na rynku pracy 
w UE;

Or. de

Poprawka 45
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowolenie przyjmuje wprowadzenie 
w celu ułatwienia mobilności 
transgranicznej europejskiej legitymacji 
zawodowej wspieranej przez system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI); uważa, że takie 
narzędzie może pomóc w rozwiązaniu 
problemu nieustannych rozbieżności na 
rynku pracy w UE;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie w celu ułatwienia 
mobilności transgranicznej europejskiej 
legitymacji zawodowej wspieranej przez 
system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI); uważa, że wraz z 
harmonizacją ukierunkowaną na jak 
największą ochronę socjalną takie 
narzędzie może pomóc w rozwiązaniu 
problemu nieustannych rozbieżności na 
rynku pracy w UE;

Or. fr

Poprawka 46
Veronica Lope Fontagné
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowolenie przyjmuje wprowadzenie 
w celu ułatwienia mobilności 
transgranicznej europejskiej legitymacji 
zawodowej wspieranej przez system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI); uważa, że takie 
narzędzie może pomóc w rozwiązaniu 
problemu nieustannych rozbieżności na 
rynku pracy w UE;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie w celu ułatwienia procedur 
administracyjnych i mobilności 
transgranicznej europejskiej legitymacji 
zawodowej wspieranej przez system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI); uważa, że takie 
narzędzie może pomóc w rozwiązaniu 
problemu nieustannych rozbieżności na 
rynku pracy w UE;

Or. es

Poprawka 47
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowolenie przyjmuje wprowadzenie 
w celu ułatwienia mobilności 
transgranicznej europejskiej legitymacji 
zawodowej wspieranej przez system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI); uważa, że takie 
narzędzie może pomóc w rozwiązaniu 
problemu nieustannych rozbieżności na 
rynku pracy w UE;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie w celu ułatwienia 
dobrowolnej mobilności transgranicznej 
europejskiej legitymacji zawodowej 
wspieranej przez system wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI); 
uważa, że takie narzędzie może pomóc w 
rozwiązaniu problemu nieustannych 
rozbieżności na rynku pracy w UE;

Or. en

Poprawka 48
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ponawia swój apel skierowany do 7. ponawia swój apel skierowany do 
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państw członkowskich o lepszą 
koordynację formalnego i nieformalnego 
kształcenia, tak aby stworzyć w przyszłości 
siłę roboczą z porównywalnymi 
kwalifikacjami;

państw członkowskich o lepszą 
koordynację z rynkiem pracy przede 
wszystkim formalnego i nieformalnego 
kształcenia, tak aby uznawać posiadane 
kwalifikacje zdobyte w różnych państwach 
członkowskich w toku studiów, pracy 
zawodowej oraz działalności 
wolontariackiej i stworzyć w przyszłości 
siłę roboczą z porównywalnymi 
kwalifikacjami, a także zapewnić jak 
najlepszą integrację Europejczyków z 
różnymi krajowymi rynkami pracy;

Or. fr

Poprawka 49
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ponawia swój apel skierowany do 
państw członkowskich o lepszą 
koordynację formalnego i nieformalnego 
kształcenia, tak aby stworzyć w przyszłości 
siłę roboczą z porównywalnymi 
kwalifikacjami;

7. ponawia swój apel skierowany do 
państw członkowskich o lepszą 
koordynację formalnego i nieformalnego 
kształcenia, tak aby stworzyć w przyszłości 
siłę roboczą z porównywalnymi 
kwalifikacjami; podkreśla potrzebę 
kontynuowania wysiłków na rzecz 
równoważności krajowych systemów 
certyfikacji w oparciu o europejskie ramy 
kwalifikacji;

. es

Poprawka 50
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ponawia swój apel skierowany do
państw członkowskich o lepszą 

7. ponawia swój apel skierowany do 
państw członkowskich o wprowadzenie 
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koordynację formalnego i nieformalnego
kształcenia, tak aby stworzyć w przyszłości 
siłę roboczą z porównywalnymi 
kwalifikacjami;

systemu uznawania kształcenia 
formalnego i nieformalnego oraz o lepszą 
jego koordynację, tak aby stworzyć w 
przyszłości siłę roboczą z 
porównywalnymi kwalifikacjami; 

Or. en

Poprawka 51
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ponawia swój apel skierowany do 
państw członkowskich o lepszą 
koordynację formalnego i nieformalnego 
kształcenia, tak aby stworzyć w przyszłości 
siłę roboczą z porównywalnymi 
kwalifikacjami;

7. ponawia swój apel skierowany do 
państw członkowskich o lepszą 
koordynację formalnego i nieformalnego 
kształcenia, tak aby stworzyć w przyszłości 
siłę roboczą z porównywalnymi 
kwalifikacjami, co może być korzystne dla 
europejskiego rynku pracy i zwiększyć 
poziomy produktywności; 

Or. en

Poprawka 52
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ponawia swój apel skierowany do 
państw członkowskich o lepszą 
koordynację formalnego i nieformalnego 
kształcenia, tak aby stworzyć w przyszłości 
siłę roboczą z porównywalnymi 
kwalifikacjami;

7. ponawia swój apel skierowany do 
państw członkowskich o lepsze nauczanie 
języków w jak najmłodszym wieku oraz o 
lepszą koordynację formalnego i 
nieformalnego kształcenia, tak aby 
stworzyć w przyszłości siłę roboczą z 
porównywalnymi kwalifikacjami;

Or. fr



PE483.810v01-00 28/40 AM\894681PL.doc

PL

Poprawka 53
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ponawia swój apel skierowany do 
państw członkowskich o lepszą 
koordynację formalnego i nieformalnego 
kształcenia, tak aby stworzyć w przyszłości 
siłę roboczą z porównywalnymi 
kwalifikacjami;

7. ponawia swój apel skierowany do 
państw członkowskich o lepszą 
koordynację formalnego i nieformalnego 
kształcenia, tak aby stworzyć w przyszłości 
siłę roboczą z porównywalnymi i łatwymi 
do uznania kwalifikacjami;

Or. en

Poprawka 54
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ponawia swój apel skierowany do 
państw członkowskich o lepszą 
koordynację formalnego i nieformalnego 
kształcenia, tak aby stworzyć w przyszłości 
siłę roboczą z porównywalnymi 
kwalifikacjami;

7. ponawia swój apel skierowany do 
państw członkowskich o lepszą 
koordynację formalnego i nieformalnego 
kształcenia, w tym uczenia się przez całe 
życie, tak aby stworzyć w przyszłości siłę 
roboczą z porównywalnymi 
kwalifikacjami;

Or. cs

Poprawka 55
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że instytucje oświatowe 
powinny określać w załączniku do 
wydawanych dyplomów, w jaki sposób ich 
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dyplomy krajowe można porównać i 
ocenić, odnosząc się do dyplomów z 
innych państw członkowskich, szczególnie 
z krajów sąsiednich;

Or. nl

Poprawka 56
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. w ramach wspierania mobilności 
pracowników wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia poprawnego 
stosowania europejskich dyrektyw 
dotyczących zwalczania dyskryminacji w 
dziedzinie zatrudnienia. 

Or. el

Poprawka 57
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wskazuje na sukces procedury 
automatycznego uznawania zapisanej w 
dyrektywie 2005/36/WE z sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych i 
wzywa do przeprowadzenia oceny 
możliwości poszerzenia jej o inne zawody;

Or. es

Poprawka 58
Ramona Nicole Mănescu



PE483.810v01-00 30/40 AM\894681PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca się do państw członkowskich o 
podjęcie niezbędnych działań w celu 
oceny funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, a także sposobu 
wykorzystania kwot przyznanych na 
programy dotyczące kształcenia 
zawodowego, tak aby dalej wspierać MŚP;

Or. en

Poprawka 59
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do zastosowania 
polityki „zerowej tolerancji” w stosunku do 
jakichkolwiek zasad i praktyk o 
charakterze dyskryminacyjnym w 
państwach członkowskich;

8. wzywa Komisję do zastosowania 
polityki „zerowej tolerancji” w stosunku do 
jakichkolwiek zasad, praktyk o charakterze 
dyskryminacyjnym, takich jak 
dyskryminujące kryteria przyjmowania 
studentów zagranicznych, kontroli, takich 
jak nadmierne kontrole przedsiębiorców 
przywożących towary lub świadczących 
usługi za granicą, oraz wymogów, takich 
jak żądanie obszernej dokumentacji od 
zagranicznego dostawcy usług 
pragnącego otworzyć działalność 
gospodarczą w danym kraju unijnym, w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 60
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do zastosowania 
polityki „zerowej tolerancji” w stosunku do 
jakichkolwiek zasad i praktyk o 
charakterze dyskryminacyjnym w 
państwach członkowskich;

8. wzywa Komisję do zastosowania 
polityki „zerowej tolerancji” w stosunku do 
jakichkolwiek zasad i praktyk o 
charakterze dyskryminacyjnym 
dotyczących pracowników europejskich w 
państwach członkowskich i w związku z 
tym wzywa Komisję do inicjowania 
odpowiednich procedur w przypadku 
nieprzestrzegania prawa Unii przez 
którekolwiek z państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 61
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do zastosowania 
polityki „zerowej tolerancji” w stosunku do 
jakichkolwiek zasad i praktyk o 
charakterze dyskryminacyjnym w 
państwach członkowskich;

8. wzywa Komisję do zastosowania 
polityki „zerowej tolerancji” w stosunku do 
jakichkolwiek zasad i praktyk o 
charakterze dyskryminacyjnym w 
państwach członkowskich w dziedzinie 
zatrudnienia, które to zasady i praktyki są 
sprzeczne z prawem Unii Europejskiej;

Or. es

Poprawka 62
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że należy przestrzegać, chronić 
i promować prawo socjalne i prawo pracy, 
układy zbiorowe, systemy stosunków pracy 
oraz zasadę „równej płacy za równą 
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pracę”; uważa ponadto, że należy 
przestrzegać i stosować zasadę równej 
płacy za równą pracę w tym samym 
miejscu pracy, określoną w art. 18 i 157 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 63
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję do starannego 
monitorowania zarówno transpozycji, jak 
i skutecznego wdrażania dyrektywy 
2000/78/WE w państwach członkowskich 
oraz do podejmowania działań w 
przypadku zaobserwowania uchybień; 
wzywa państwa członkowskie i Radę do 
uznania za priorytetową kwestii pilnego 
przyjęcia wniosku dotyczącego dyrektywy 
w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równego traktowania osób bez względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną;

Or. en

Poprawka 64
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla konieczność poprawy 
warunków pracy i zapewnienia 
odpowiedniej ochrony bez jakiejkolwiek 
formy dyskryminacji wobec pracowników 
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delegowanych w UE; apeluje o 
usprawnienie procesu wdrażania i 
stosowania dyrektywy dotyczącej 
delegowania pracowników w ścisłej 
współpracy z partnerami społecznymi;

Or. de

Poprawka 65
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o nadanie 
priorytetu regułom konkurencji, prawom 
pracowniczym, jak również prawu 
podstawowemu do rokowań zbiorowych i 
działań zbiorowych;

Or. fr

Poprawka 66
Emilie Turunen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że mobilność pracowników 
powinna iść w parze z ochroną praw 
pracowniczych, równym traktowaniem i 
brakiem dyskryminacji, nie zaś być 
interpretowana przez niektórych 
pracodawców jako okazja do redukcji 
płac, cięć w zabezpieczeniu społecznym 
czy ogólnie do pogarszania warunków 
pracy poprzez wykorzystanie 
skomplikowanych przepisów; uważa, że 
ewentualny dumping socjalny może też 
mieć wpływ na krajowe rynki pracy, 
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szczególną uwagę należy zatem poświęcić 
wykonywaniu i wdrażania przepisów 
unijnych;

Or. en

Poprawka 67
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że w przyszłej dyrektywie 
wykonawczej należy wyjaśnić zasady i 
obowiązki, zgodnie z którymi powinny 
działać przedsiębiorstwa delegujące 
pracowników do innego państwa 
członkowskiego, tak aby zapobiegać 
nadużyciom i chronić pracowników; 
uważa, że dyrektywa wykonawcza 
powinna zapewnić w szczególności 
ochronę rokowań zbiorowych i działań 
zbiorowych, przestrzeganie wytycznych 
organów publicznych, ograniczenie 
podwykonawstwa oraz definicję 
zasadniczej działalności przedsiębiorstwa, 
która nie może podlegać eksternalizacji 
ani być przedmiotem podwykonawstwa, 
zapobieganie działalności „spółek-
skrzynek pocztowych”, prawo do 
informacji pracowników delegowanych 
oraz tworzenie struktur, które w 
państwach członkowskich udzielają porad 
i wspierają takich pracowników w ich 
języku ojczystym, a wszystko to przy 
wsparciu Unii Europejskiej i udziale 
związków zawodowych; podkreśla, że 
rozporządzenie Monti II powinno być 
ogólnym rozporządzeniem wiążącym, 
które wyraźnie sprawia, że w kontekście 
swobód gospodarczych na jednolitym 
rynku przestrzegane są podstawowe prawa 
socjalne, w tym nie tylko prawo do 
strajku, lecz także układy zbiorowe, daje 
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priorytet podstawowym prawom socjalnym 
w przypadku sporu, a także chroni i 
utrzymuje prawo do rokowań i działań 
zbiorowych oraz do strajku;

Or. en

Poprawka 68
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 9b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa do włączenia do Traktatów UE 
protokołu w sprawie postępu społecznego, 
zgodnie z głównym celem UE, jakim jest 
poprawa warunków życia i pracy jej 
ludności; ponadto wzywa Komisję, by w 
pełni przestrzegała klauzuli społecznej 
określonej w art. 9 Traktatu oraz by 
włączała wiążącą klauzulę społeczną do 
wszystkich właściwych aktów prawnych 
dotyczących jednolitego rynku, tak aby 
dopilnować, by reguły konkurencji nie 
podważały praw podstawowych oraz by 
prawa te chroniły i podtrzymywały prawo 
do działań zbiorowych i prawo do strajku 
w kontekście czterech swobód;

Or. en

Poprawka 69
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. ponawia swoje wezwanie do Komisji o 
ocenę różnych zasad stosowanych w 
przypadku funduszy emerytalnych oraz 

10. ponawia swoje wezwanie do Komisji o 
ocenę różnych zasad stosowanych w 
przypadku funduszy emerytalnych oraz 
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konieczność ulepszenia możliwości 
przenoszenia świadczeń emerytalnych, 
kiedy zmienia się pracodawca.

konieczność ulepszenia możliwości 
przenoszenia świadczeń emerytalnych, 
kiedy zmienia się pracodawca; wzywa 
Komisję do wzmocnienia regulacji 
dotyczących przejrzystości systemów 
emerytalno-rentowych, ich strategii 
inwestycyjnych i wypłacalności, 
angażując na początkowym etapie tego 
procesu partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 70
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. ponawia swoje wezwanie do Komisji o 
ocenę różnych zasad stosowanych w 
przypadku funduszy emerytalnych oraz 
konieczność ulepszenia możliwości 
przenoszenia świadczeń emerytalnych, 
kiedy zmienia się pracodawca.

10. ponawia swoje wezwanie do Komisji o 
ocenę różnych zasad stosowanych w 
przypadku funduszy emerytalnych oraz 
konieczność ulepszenia możliwości 
przenoszenia świadczeń emerytalnych, 
kiedy zmienia się pracodawca, lecz także 
wówczas, gdy ma on siedzibę w innym 
państwie.

Or. fr

Poprawka 71
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. ponawia swoje wezwanie do Komisji o 
ocenę różnych zasad stosowanych w 
przypadku funduszy emerytalnych oraz 
konieczność ulepszenia możliwości 
przenoszenia świadczeń emerytalnych, 
kiedy zmienia się pracodawca.

10. ponawia swoje wezwanie do Komisji o 
ocenę różnych zasad stosowanych w 
przypadku funduszy emerytalnych oraz 
konieczność ulepszenia możliwości 
przenoszenia świadczeń emerytalnych, 
kiedy zmienia się pracodawca i kiedy ma 
on siedzibę w innym państwie 
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członkowskim.

Or. fr

Poprawka 72
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. ponawia swoje wezwanie do Komisji o 
ocenę różnych zasad stosowanych w 
przypadku funduszy emerytalnych oraz 
konieczność ulepszenia możliwości 
przenoszenia świadczeń emerytalnych, 
kiedy zmienia się pracodawca.

10. ponawia swoje wezwanie do Komisji o 
ocenę różnych zasad stosowanych w 
przypadku funduszy emerytalnych oraz 
konieczność ulepszenia możliwości 
przenoszenia świadczeń emerytalnych, a w 
szczególności emerytur pracowniczych, 
kiedy zmienia się pracodawca.

Or. de

Poprawka 73
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do okresowego 
powtarzania badań poglądów i problemów 
obywateli dotyczących funkcjonowania 
jednolitego rynku; wzywa jednak Komisję 
do przeprowadzenia szczegółowych badań 
w sprawie konkretnych problemów 
napotykanych przez mobilnych obywateli 
UE w poszczególnych państwach 
członkowskich oraz do przedłożenia 
konkretnych wniosków dotyczących 
działań, jakie należy podjąć na szczeblu 
UE i państw członkowskich; 
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Or. en

Poprawka 74
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. zwraca się do państw członkowskich 
o podjęcie wszelkich niezbędnych działań 
w celu legalnego i praktycznego 
usprawnienia procesu przenoszenia 
świadczeń emerytalnych, tak aby utrzymać 
mobilność pracowników oraz skuteczny 
dostęp do jednolitego rynku 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 75
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. zauważa, że zamówienia publiczne 
stanowią podstawowy instrument 
rynkowy, który odgrywa kluczową rolę w 
zwiększaniu poziomu trwałego 
zatrudnienia i poprawie warunków pracy; 
wzywa do uznania przestrzegania norm 
społecznych i układów zbiorowych, 
wypłacania ustawowego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę i honorarium w 
trakcie obowiązywania umowy, w ramach 
ustalania kosztów produkcji oraz w 
ramach łańcucha dostaw za obowiązkowe 
kryteria udzielania zamówień 
publicznych, mające na celu wzmocnienie 
zasady równego wynagrodzenia za pracę o 
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równej wartości wykonywaną w tym 
samym miejscu; 

Or. en

Poprawka 76
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 10b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. wzywa Komisję do wprowadzenia 
jednoznacznego prawodawstwa, które 
definiuje usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym (SSGI) w oparciu o 
prawa podstawowe, nie zaś perspektywy 
gospodarcze, umacnia zasady 
pomocniczości oraz lokalnej 
samorządności i wyklucza SSGI z zakresu 
stosowania zasad rynkowych;

Or. en

Poprawka 77
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 10c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. uważa, że przyszłe akty prawne, które 
mają zawierać zwolnienia lub ułatwienia 
w systemie prawnym dla MŚP, dotyczą w 
pierwszym rzędzie polityki społecznej oraz 
że zwolnienia lub ułatwienia w systemie 
prawnym dotyczące kwestii socjalnych są 
niewłaściwie i niebezpieczne z punktu 
widzenia zdrowia i bezpieczeństwa 
pracownika, przypomina też, że każdy 
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przegląd prawodawstwa w sprawie 
zatrudnienia i polityki społecznej musi 
obejmować partnerów społecznych, jak 
przewidziano to w Traktacie; uważa, że 
zwalnianie małych przedsiębiorstw, które 
prowadzą działalność o niskim ryzyku, z 
obowiązku opracowywania pisemnej 
oceny ryzyka zwiększy narażenie 
pracowników na ryzyka występujące w 
miejscu pracy oraz że koszt zwolnienia 
mikroprzedsiębiorstw należy obliczyć w 
kontekście podwyższonego ryzyka 
wystąpienia urazu i innych problemów ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem; wyraża 
sprzeciw wobec wniosku Komisji 
dotyczącego ułatwień w systemie prawnym 
lub zwolnień dla małych przedsiębiorstw 
w związku z przyszłą dyrektywą 
wykonawczą do dyrektywy dotyczącej 
delegowania pracowników oraz dyrektywą 
w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w celu podjęcia 
pracy sezonowej, mając na uwadze, że 
wyłączenie mikroprzedsiębiorstw z 
zakresu tych dwóch nowych instrumentów 
ustawodawczych uniemożliwiłoby 
zapewnienie równego traktowania 
pracowników delegowanych i 
migrujących, a także jeszcze bardziej 
podważyłoby cel dyrektywy dotyczącej 
delegowania pracowników, jakim jest 
ochrona pracowników delegowanych;
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