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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Parlament Europejski, Rada 
i Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14). W filarze określono 20 
zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 
i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 
warunki pracy oraz ochrona socjalna 
i włączenie społeczne. Zasady i prawa 
wyznaczają kierunek naszej strategii, 
zapewniając sprawiedliwą społecznie 
i zrównoważoną transformację 
w kierunku neutralności klimatycznej 
i cyfryzacji, która odpowiednio 
uwzględnia zmiany demograficzne. Filar 
stanowi ramy odniesienia, które pozwalają 
monitorować wyniki państw 
członkowskich, jeśli chodzi o zatrudnienie 
i sytuację społeczną, stymulować reformy 
na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym oraz pogodzenie aspektu 
społecznego z rynkowym w dzisiejszej 
nowoczesnej gospodarce, w tym poprzez 
promowanie gospodarki społecznej.

(7) Parlament Europejski, Rada 
i Komisja podpisały międzyinstytucjonalną 
proklamację Europejskiego filaru praw 
socjalnych (14). W filarze określono 20 
zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej, 
podzielone na trzy kategorie: równe szanse 
i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe 
warunki pracy oraz ochrona socjalna 
i włączenie społeczne. Zasady i prawa 
wyznaczają kierunek naszej strategii i 
muszą zostać skonkretyzowane tak, by 
zadbać o to, aby transformacja w 
kierunku neutralności klimatycznej, 
zrównoważoności środowiskowej i 
cyfryzacji była sprawiedliwa społecznie 
oraz uwzględniała zmiany i wyzwania 
demograficzne. Zważywszy, że Europejski 
filar praw socjalnych i jego zasady 
stanowią ramy odniesienia, które 
pozwalają monitorować wyniki państw 
członkowskich pod względem zatrudnienia 
i sytuacji społecznej, wytyczne dotyczące 
zatrudnienia mogą być dla państw 
członkowskich ważnym narzędziem w 
opracowywaniu i wdrażaniu polityki i 
środków służących bardziej odpornemu i 
integracyjnemu społeczeństwu i 
gospodarce, a jednocześnie sprzyjać 
prawom pracowniczym i realizować cel 
pozytywnej konwergencji, aby dalej 
rozwijać europejski model społeczny.
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Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny 
współpracować na rzecz zapewnienia 
systemów ochrony socjalnej pracownikom 
mobilnym, w tym osobom 
samozatrudnionym, wykonującym pracę 
w innym państwie członkowskim. 
Modernizacja systemu ochrony socjalnej 
powinna przyczynić się do poszanowania 
zasad europejskiego rynku pracy, 
zapewniając trwałą ochronę socjalną, 
która będzie powszechna i transgraniczna 
oraz pozbawiona luk w ochronie i w 
ostatecznym rozrachunku zagwarantuje 
wydajną siłę roboczą.
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