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Poprawka 4
Yana Toom
w imieniu grupy Renew

Sprawozdanie A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji
(2020/2084(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest przekonany, że ramy 
zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do traktatów, ochrona praw socjalnych na 
tym samym poziomie co ochrona swobód 
gospodarczych na jednolitym rynku oraz 
przyjęcie paktu na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i postępu społecznego, który nada 
celom społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter, aby zrealizować cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ; uważa, że 
dodatkowo proces semestru powinien 
przebiegać zgodnie z metodą wspólnotową 
i zostać uzgodniony między Radą 
a Parlamentem Europejskim, podczas gdy 
procesowi podejmowania decyzji 
większością kwalifikowaną powinno 
podlegać więcej obszarów polityki 
społecznej, w szczególności 
niedyskryminacja, ochrona socjalna 
pracowników (poza sytuacjami 
transgranicznymi), ochrona pracowników 
w przypadku wypowiedzenia umowy 
o pracę, reprezentowanie i obrona 
zbiorowa interesów pracowników 
i pracodawców oraz warunki zatrudnienia 
obywateli państw trzecich przebywających 
legalnie w UE;

6. jest przekonany, że ramy 
zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: wdrożenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych oraz 
przyjęcie paktu na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i postępu społecznego 
zawierającego cele społeczne i cele w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, tak 
aby zrealizować cele zrównoważonego 
rozwoju ONZ; uważa, że dodatkowo 
państwa członkowskie muszą zadbać o 
lepsze wdrożenie zaleceń dla 
poszczególnych krajów w procesie 
semestru zgodnie z celami paktu, 
zwracając większą uwagę na obszary 
polityki społecznej, w szczególności 
niedyskryminację, ochronę socjalną 
pracowników (poza sytuacjami 
transgranicznymi), ochronę pracowników 
w przypadku wypowiedzenia umowy 
o pracę, reprezentowanie i obronę 
zbiorową interesów pracowników 
i pracodawców oraz warunki zatrudnienia 
obywateli państw trzecich przebywających 
legalnie w UE;
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Yana Toom
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Sprawozdanie A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji
(2020/2084(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu europejskiej dyrektywy 
w sprawie zamówień publicznych w celu 
wprowadzenia preferencyjnego 
traktowania przedsiębiorstw 
przestrzegających układów zbiorowych; 
wzywa również Komisję, aby wzmocniła 
klauzulę społeczną i wykluczała z 
przetargów przedsiębiorstwa, które 
zaangażowały się w działalność 
przestępczą lub rozbijanie związków 
zawodowych bądź odmówiły udziału 
w rokowaniach zbiorowych, co pozwoli 
dopilnować, by środki publiczne były 
wykorzystywane na inwestowanie 
w przedsiębiorstwa zaangażowane 
w sprawiedliwą transformację, w celu 
promowania układów zbiorowych 
i zwiększenia uzwiązkowienia; uważa 
ponadto, że wszelkie wsparcie finansowe 
UE dla przedsiębiorstw powinno być 
uzależnione od przestrzegania przez nie 
obowiązujących warunków pracy 
i zatrudnienia lub obowiązków pracodawcy 
wynikających z odpowiednich układów 
zbiorowych; nalega, aby Komisja i 
państwa członkowskie dopilnowały, by 
instytucje świadczące usługi w interesie 
ogólnym, zarówno w sektorze prywatnym, 
jak i publicznym, zapewniały godne 
warunki pracy swoim pracownikom i 
szanowały w szczególności swobodę 
negocjowania i zawierania sektorowych 

20. wzywa Komisję do zdecydowanego 
egzekwowania klauzuli społecznej 
obowiązującej dyrektywy UE w sprawie 
zamówień publicznych oraz do zbadania 
potrzeby dokonania przeglądu tej 
dyrektywy w celu wzmocnienia klauzuli 
społecznej i zapewnienia, by środki 
publiczne były wykorzystywane m.in. do 
inwestowania w sprawiedliwą 
transformację i przedsiębiorstwa 
promujące układy zbiorowe i zwiększające 
uzwiązkowienie; uważa ponadto, że 
wszelkie wsparcie finansowe UE dla 
przedsiębiorstw powinno być 
przeznaczone na przestrzeganie przez nie 
obowiązujących warunków pracy 
i zatrudnienia lub obowiązków pracodawcy 
wynikających z odpowiednich układów 
zbiorowych; nalega, aby Komisja i 
państwa członkowskie dopilnowały, by 
instytucje świadczące usługi w interesie 
ogólnym, zarówno w sektorze prywatnym, 
jak i publicznym, zapewniały godne 
warunki pracy swoim pracownikom i 
szanowały w szczególności swobodę 
negocjowania i zawierania sektorowych 
porozumień zbiorowych lub układów na 
poziomie przedsiębiorstwa oraz prawo do 
odpowiedniego wynagrodzenia;
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porozumień zbiorowych lub układów na 
poziomie przedsiębiorstwa oraz prawo do 
odpowiedniego wynagrodzenia;

Or. en



AM\1220557PL.docx PE661.552v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

11.12.2020 A9-0233/6

Poprawka 6
Yana Toom
w imieniu grupy Renew

Sprawozdanie A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji
(2020/2084(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zaniepokojony zwiększoną 
liczbą pracowników zatrudnionych 
w ramach niepewnych i niestandardowych 
form zatrudnienia, osób fikcyjnie 
samozatrudnionych oraz pracowników na 
umowach zerogodzinowych, w tym w 
krajowej administracji publicznej; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby 
dążyły do wyeliminowania do 2030 r. 
niedobrowolnej pracy na czas określony i 
niedobrowolnej pracy w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, a także do tego, by 
80 % utworzonych miejsc pracy było 
średnio lub wysoko płatnych i 
skoncentrowanych w zrównoważonych 
sektorach; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wyeliminowania praktyk 
umów zerogodzinowych i fikcyjnego 
samozatrudnienia;

24. jest zaniepokojony zwiększoną 
liczbą pracowników zatrudnionych 
w ramach niepewnych form zatrudnienia, 
osób fikcyjnie samozatrudnionych oraz 
pracowników na umowach 
zerogodzinowych, w tym w krajowej 
administracji publicznej; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, aby dążyły do 
wyeliminowania do 2030 r. 
niedobrowolnej pracy na czas określony i 
niedobrowolnej pracy w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, a także do tego, by 
większość utworzonych miejsc pracy była 
średnio lub wysoko płatnych i 
skoncentrowanych w zrównoważonych 
sektorach;

Or. en



AM\1220557PL.docx PE661.552v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

11.12.2020 A9-0233/7

Poprawka 7
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Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uznaje, że uczciwa, zrównoważona 
pod względem społecznym praca i 
rzeczywisty udział pracowników w 
kształtowaniu warunków pracy są 
ważniejsze niż kiedykolwiek w przypadku 
platform cyfrowych i wszystkich innych 
sektorów oraz że pracownicy muszą mieć 
demokratyczny wpływ na zarządzanie 
pracą; podkreśla, że korzyści płynące z 
transformacji cyfrowej muszą być dzielone 
szeroko i sprawiedliwie, a pracownicy 
sektora cyfrowego muszą mieć takie same 
prawa i warunki pracy jak pracownicy 
innych sektorów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy 
w sprawie godnych warunków pracy i 
praw w gospodarce cyfrowej oraz aby 
dyrektywa ta obejmowała wszystkich 
pracowników, w tym pracowników 
niestandardowych zatrudnionych na 
nietypowych umowach o pracę, 
pracowników przedsiębiorstw będących 
platformami internetowymi i osoby 
samozatrudnione; wzywa Komisję do 
zapewnienia w tej dyrektywie, aby 
przedsiębiorstwa będące platformami 
internetowymi przestrzegały 
obowiązujących przepisów krajowych i 
europejskich, wyjaśnienia statusu 
zatrudnienia osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych 
poprzez podważalne założenie stosunku 
pracy oraz do ochrony ich warunków 

27. uznaje, że uczciwa, zrównoważona 
pod względem społecznym praca i 
rzeczywisty udział pracowników w 
kształtowaniu warunków pracy są 
ważniejsze niż kiedykolwiek w przypadku 
platform cyfrowych i wszystkich innych 
sektorów oraz że pracownicy muszą mieć 
demokratyczny wpływ na zarządzanie 
pracą; podkreśla, że korzyści płynące z 
transformacji cyfrowej muszą być dzielone 
szeroko i sprawiedliwie, a pracownicy 
sektora cyfrowego muszą mieć takie same 
prawa i warunki pracy jak pracownicy 
innych sektorów; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy 
w sprawie godnych warunków pracy i 
praw w gospodarce cyfrowej oraz aby 
dyrektywa ta obejmowała wszystkich 
pracowników; wzywa Komisję do 
zapewnienia w tej dyrektywie, aby 
przedsiębiorstwa będące platformami 
internetowymi przestrzegały 
obowiązujących przepisów krajowych i 
europejskich, wyjaśnienia statusu 
zatrudnienia osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych 
oraz do ochrony ich warunków pracy, 
ochrony socjalnej oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także ich prawa do 
organizowania się i negocjowania układów 
zbiorowych, w tym w przypadku osób 
samozatrudnionych; z zadowoleniem 
przyjmuje niedawne konsultacje społeczne 
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pracy, ochrony socjalnej oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ich 
prawa do organizowania się, bycia 
reprezentowanym przez związki zawodowe 
i negocjowania układów zbiorowych, w 
tym w przypadku osób 
samozatrudnionych; apeluje do Komisji 
o przedstawienie ukierunkowanej zmiany 
unijnego prawa konkurencji, aby 
umożliwić zbiorowe ustalanie cen dla osób 
samozatrudnionych w niepewnej sytuacji 
w celu zapewnienia lepszej równowagi siły 
przetargowej i sprawiedliwszego rynku 
wewnętrznego;

Komisji w sprawie osób i platform 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, które miały na celu ocenę, czy 
konieczne jest przyjęcie ukierunkowanego 
przeglądu unijnego prawa konkurencji, 
aby umożliwić osobom samozatrudnionym 
stowarzyszanie się i zawieranie układów 
zbiorowych, a także jej zamiar 
zaproponowania zmian regulacyjnych w 
razie potrzeby; oczekuje publikacji oceny 
skutków określającej pierwotne warianty 
przyszłych działań;

Or. en


