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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Unia „wspiera 
sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną”; mając na uwadze że swobodny przepływ 
pracowników jest jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej; mając na uwadze, że 
art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że „[p]rzy 
określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego”; mając na 
uwadze, że zasadę równego traktowania zapisano w art. 45 ust. 2 TFUE i zakazuje ona 
„wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych 
warunków pracy”;

B. mając na uwadze, że w ponad 2,3 mln przypadków pracowników delegowano do 
świadczenia usług w innych państwach członkowskich; mając na uwadze, że swoboda 
świadczenia usług ma zasadnicze znaczenie dla jednolitego rynku i powinna służyć 
dobru wszystkich; mając na uwadze, że swobodny przepływ usług i pracowników na 
jednolitym rynku powinien być możliwy, lecz przy zagwarantowaniu praw 
pracowniczych i bez uprawniania przedsiębiorstw do obchodzenia przepisów prawa w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego i prawa pracy oraz praktyk w tym zakresie; 
mając na uwadze, że aby utorować drogę zrównoważonemu rynkowi usług wolnemu od 
dumpingu środowiskowego i socjalnego, trzeba należycie rozważyć względy 
środowiskowe i społeczne;

C. mając na uwadze, że aby móc przeciwdziałać zmianom klimatu, konieczny jest bardziej 
zintegrowany i wzajemnie powiązany rynek usług; mając na uwadze, że aby utorować 
drogę zrównoważonemu rynkowi usług wolnemu od dumpingu środowiskowego i 
socjalnego oraz zgodnemu z zasadami sprawiedliwej transformacji, należy w równym 
stopniu brać pod uwagę względy gospodarcze, środowiskowe i społeczne;

D. mając na uwadze, że swobodny przepływ usług daje przedsiębiorstwom możliwość 
rekrutacji z większej puli talentów, zwłaszcza spośród ludzi młodych, migrantów i 
długotrwale bezrobotnych; mając na uwadze, że jednolity rynek może być trwały i 
przyczyniać się do dobrobytu tylko wtedy, gdy będzie się opierać na wspólnych i 
sprawiedliwych zasadach; mając na uwadze, że ochrona i promowanie sprawiedliwego 
wynagrodzenia, równości płci, godnych warunków pracy i zatrudnienia odgrywają 
zasadniczą rolę w tworzeniu dobrze funkcjonującego, sprawiedliwego i 
zrównoważonego jednolitego rynku usług wysokiej jakości; mając na uwadze, że 
prawodawstwo Unii dotyczące swobodnego i uczciwego przepływu osób, 
pracowników, towarów i usług musi być konsekwentnie i spójnie wdrażane i 
monitorowane pod tym kątem; mając na uwadze, że podstawową rolą Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy jest monitorowanie poszanowania unijnego prawa w dziedzinie 
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mobilności siły roboczej;

E. mając na uwadze, że usługi generują 27 % wartości dodanej towarów wytwarzanych w 
UE oraz że 14 mln miejsc pracy w sektorze usług wspiera produkcję1;

F. mając na uwadze, że swobodny przepływ usług nie powinien prowadzić do pogorszenia 
warunków pracy, w tym do zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; mając 
na uwadze, że obecny kryzys uwidocznił istniejące braki w zakresie ochrony 
pracowników mobilnych i przygranicznych; mając na uwadze, że wytyczne Komisji w 
sprawie przywrócenia swobody przemieszczania się skupiają się raczej na świadczeniu 
bezpiecznych usług obywatelom i osobom zamieszkałym w danym kraju niż na 
zapewnieniu bezpiecznych warunków pracownikom; mając na uwadze, że masowe 
rozprzestrzenianie się COVID-19 ukazuje, jak złe warunki pracy mogą wpływać na 
pracowników mobilnych;

G. mając na uwadze, że większość pracowników w Unii Europejskiej to osoby zatrudnione 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP); mając na uwadze, że nadal dochodzi do 
naruszeń prawodawstwa Unii regulującego świadczenie usług; mając na uwadze, że 
najbardziej narażone na takie naruszenia są małe i średnie przedsiębiorstwa; mając na 
uwadze, że inicjatywy kierowane do MŚP i przedsiębiorstw typu start-up powinny 
pomagać przedsiębiorstwom w przestrzeganiu obowiązujących przepisów; mając na 
uwadze, że nieuczciwa konkurencja jest poważnym źródłem trudności napotykanych 
przez MŚP;

H. mając na uwadze, że społeczne skutki swobodnego przepływu usług mogą mieć 
pozytywny i negatywny wpływ zarówno na regiony pochodzenia, jak i na regiony 
przyjmujące pracowników mobilnych; mając na uwadze, że sukces odnowy 
przemysłowej jest ściśle powiązany z wyzwaniami demograficznymi stojącymi przed 
UE; mając na uwadze, że w związku z tym UE potrzebuje solidnej polityki spójności 
oraz sprawiedliwej i zrównoważonej pod względem geograficznym strategii 
przemysłowej, która przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i pozytywnej 
konwergencji społecznej; mając na uwadze, że skuteczne regulacje i układy zbiorowe 
mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia godnego zatrudnienia i godnych warunków 
pracy, wysokiej jakości usług i uczciwej konkurencji;

I. mając na uwadze, że celem europejskiej dyrektywy w sprawie dostępności jest 
przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego przez zbliżenie 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących wymogów dostępności w odniesieniu do niektórych usług, w 
szczególności przez wyeliminowanie przeszkód w swobodnym przepływie niektórych 
dostępnych produktów i usług, wynikających ze zróżnicowanych wymogów 
dostępności w państwach członkowskich, oraz mając na uwadze, że popyt na dostępne 
usługi jest wysoki, a liczba osób niepełnosprawnych według prognoz znacznie 
wzrośnie;

J. mając na uwadze, że swobodny przepływ usług powinien być zgodny z zasadami 
Europejskiego filaru praw socjalnych i nie powinien negatywnie wpływać na jego 

1 Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, E., „Making EU Trade in Services Work for All”, Copenhagen Economics, 
2018.
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dalsze wdrażanie; mając na uwadze, że trzeba koniecznie utrzymać prawo władz 
publicznych i państw członkowskich do regulacji sektora usług, gdy leży to w interesie 
publicznym; mając na uwadze, że dyrektywa usługowa całkowicie lub częściowo 
wyłącza ze swojego zakresu usługi socjalne, usługi opieki zdrowotnej i inne usługi 
publiczne, uznając konieczność dysponowania specjalnymi ramami regulacyjnymi, aby 
usługi te działały w interesie ogólnym zgodnie z protokołem nr 26 do TFUE i art. 14 
TFUE;

K. mając na uwadze, że nie istnieje ogólnounijny system systematycznego gromadzenia 
danych, który dostarczałby odpowiednie dane na temat pracowników mobilnych i 
umożliwiałby im ustalenie swojego statusu zabezpieczenia społecznego oraz ubieganie 
się o różne świadczenia, do których nabyli prawo; mając na uwadze, że dostęp do 
informacji o stosownych przepisach, a także skuteczne przestrzeganie, monitorowanie i 
egzekwowanie są koniecznymi warunkami sprawiedliwej mobilności i walki z 
nadużyciami systemu; mając na uwadze, że należy zatem promować i zgodnie z 
przepisami o ochronie danych wykorzystywać technologie cyfrowe, które mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

1. przypomina, że swobodny przepływ usług przyczynia się do wzrostu gospodarczego w 
UE i stwarza możliwości zatrudnienia; zauważa, że zasadą przyświecającą dyrektywie 
usługowej jest zasada kraju przeznaczenia, i uważa, że przepisu tego nie należy 
zmieniać; podkreśla, że swobodny przepływ usług powinien odbywać się w 
poszanowaniu praw pracowniczych i praw socjalnych; przypomina, że zasady równego 
traktowania i swobodnego przepływu nie dotyczą jedynie usługodawców, lecz stosują 
się w takim samym stopniu do pracowników; uważa, że swobodny przepływ usług idzie 
w parze ze swobodną i sprawiedliwą mobilnością pracowników świadczących te usługi 
oraz że rynek wewnętrzny przynosi korzyści, gdy przestrzega się przepisów 
dotyczących warunków pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników mobilnych; 
podkreśla, że wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych jako minimalnego 
standardu przyczyni się do rozszerzenia praw europejskich pracowników i zwiększenia 
ich ochrony;

2. podkreśla, że unijne prawodawstwo związane ze swobodnym przepływem usług nie 
może w żaden sposób wpływać na korzystanie z praw podstawowych uznanych w 
państwach członkowskich i na szczeblu unijnym – w tym z prawa podejmowania 
strajku bądź innych działań objętych szczególnymi systemami stosunków pracy w 
państwach członkowskich, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową – ani 
wpływać na prawo do negocjowania, zawierania i egzekwowania układów zbiorowych 
lub do podejmowania działań zbiorowych zgodnie z prawem krajowym lub praktyką 
krajową; podkreśla, że przepisy dobrej jakości i ich skuteczne wdrożenie są inwestycją 
długoterminową;

3. wzywa do skuteczniejszej koordynacji na szczeblu UE i większego zaangażowania Unii 
w rozwiązywanie kluczowych problemów społecznych w tych dziedzinach przy 
jednoczesnym poszanowaniu różnorodności systemów krajowych i kompetencji państw 
członkowskich oraz zasad proporcjonalności i pomocniczości; przypomina podstawowe 
prawo państw członkowskich do wyjścia poza określone w dyrektywach Unii 
Europejskiej minima pod warunkiem powstrzymania się od tworzenia 
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nieuzasadnionych i nieproporcjonalnych przeszkód; podkreśla potrzebę dobrej 
współpracy między państwami członkowskimi w zakresie gromadzenia danych 
dotyczących pracowników mobilnych w celu zniwelowania różnic między praktykami 
krajowymi, uzyskania lepszego dostępu do istniejących informacji oraz stworzenia 
przewidywalnego i dostępnego wewnętrznego rynku pracy;

4. wzywa państwa członkowskie do publikowania na standardowych stronach 
internetowych zgodnie z przepisami unijnymi wszystkich informacji dotyczących 
warunków delegowania, a szczególnie informacji na temat lokalnych i regionalnych 
oraz ogólnie obowiązujących układów zbiorowych; podkreśla, że dostęp do informacji 
jest kluczowy ponieważ zapewnia pracodawcom jasność prawną oraz pozwala na lepszą 
ochronę praw pracowników; wzywa państwa członkowskie do należytego i 
punktualnego wdrożenia i monitorowania stosowania zmienionej dyrektywy dotyczącej 
delegowania pracowników, by chronić ich podczas delegowania w związku ze swobodą 
świadczenia usług poprzez ustanowienie obowiązkowych przepisów dotyczących 
warunków pracy oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; wzywa Komisję 
do ochrony praw pracowników w kontekście swobodnego przepływu usług; wzywa 
Komisję do dalszego monitorowania wyników państw członkowskich w zakresie 
transpozycji i wdrażania przepisów oraz do opracowania wraz z państwami 
członkowskimi, partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami przejrzystych i 
partycypacyjnych ocen, które powinny opierać się na kryteriach ilościowych i 
jakościowych;

5. podkreśla, że ambicje Europejskiego Zielonego Ładu i potrzeba sprawiedliwej 
transformacji muszą znaleźć odzwierciedlenie również w podejściu do wewnętrznego 
rynku usług, promującym wysokie standardy społeczne i środowiskowe jako warunek 
wstępny wzrostu wydajności; podkreśla rolę, jaką w osiągnięciu tych celów powinny 
odgrywać zamówienia publiczne; wzywa państwa członkowskie do podnoszenia 
świadomości i lepszego wykorzystania istniejących programów2 do promowania usług 
ekologicznych w zamówieniach publicznych3 w celu przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym; podkreśla znaczenie usług ułatwiających wymierne zmniejszenie śladu 
środowiskowego (usług ekologicznych)4; wzywa Komisję do rozpoczęcia prac nad 
wspólną definicją usług ekologicznych;

6. podkreśla, że zamierzenia Europejskiego filaru praw socjalnych, celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategia na rzecz 
równouprawnienia płci muszą również znaleźć odzwierciedlenie w podejściu do 
jednolitego rynku usług, promującym wysokie standardy społeczne i środowiskowe 
jako warunek wstępny wzrostu wydajności; podkreśla, jak istotne dla osiągnięcia tych 
zamierzeń są zamówienia publiczne;

2 Na przykład: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3 Departament Tematyczny Parlamentu Europejskiego, „The European Services Sector and the Green 
Transition”, Unia Europejska, 2020 r., dostępne pod adresem: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
4 Departament Tematyczny Parlamentu Europejskiego, „The European Services Sector and the Green 
Transition”, Unia Europejska, 2020 r., dostępne pod adresem: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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7. wzywa Komisję, państwa członkowskie i władze lokalne, by we współpracy z 
partnerami społecznymi i Europejskim Urzędem ds. Pracy opracowały konkretne 
strategie sektorowe gwarantujące, propagujące i ułatwiające mobilność pracowniczą z 
wyboru, przy pomocy stosownych strategii publicznych i dzięki oferowaniu miejsc 
pracy wysokiej jakości i godziwej płacy odpowiadających umiejętnościom 
pracowników; wzywa zatem państwa członkowskie do egzekwowania przestrzegania 
przepisów, aby zapewnić pracownikom mobilnym sprawiedliwe i równoważne 
warunki, do przyczynienia się do pozytywnej konwergencji społecznej oraz do 
zacieśnienia współpracy administracyjnej między administracjami krajowymi i 
lokalnymi; podkreśla zapotrzebowanie na dobrze funkcjonujący rynek usług, by 
walczyć z bezrobociem wśród młodzieży i dawać ludziom pracę;

8. zwraca się do organów publicznych o unikanie godzących w pracowników i 
przedsiębiorców nieuzasadnionych i nieproporcjonalnych barier w mobilności, które 
pozbawiałyby obywateli miejsc pracy, dobrobytu i korzyści społecznych, a 
przedsiębiorców – możliwości ożywienia europejskiego sektora usług i przyczynienia 
się do pozytywnej konwergencji i spójności społecznej; podkreśla jednak, że zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości państwa członkowskie mogą powoływać się 
na względy interesu publicznego w celu ograniczania lub zaostrzania przepisów 
dotyczących usług transgranicznych; wzywa państwa członkowskie do wzmożenia 
wysiłków na rzecz zwalczania szarej strefy i pracy nierejestrowanej, gdyż zjawiska te 
mają negatywny wpływ na ochronę pracowników i zakłócają konkurencję; wzywa 
jednocześnie do wspierania pracodawców zapewniając im przewidywalne i 
niedyskryminujące warunki funkcjonowania, tak aby nadal mogli generować wzrost 
gospodarczy i oferować miejsca pracy; uważa, że przepisy, praktyki i regulacje krajowe 
dotyczące dostępu do określonych zawodów i rodzajów usług oraz ich wykonywania 
nie stanowią, z punktu widzenia interesu publicznego i ochrony pracowników lub 
konsumentów, przeszkody w pogłębianiu jednolitego rynku;

9. podkreśla, że poważne skutki gospodarcze pandemii COVID-19 szkodzą swobodnemu 
przepływowi usług i pracowników; przyjmuje z zadowoleniem szybkie opublikowanie 
przez Komisję wytycznych z dnia 16 lipca 2020 r. dotyczących pracowników 
sezonowych, w których jest mowa o swobodnym przepływie pracowników 
przygranicznych, delegowanych i sezonowych w UE w kontekście pandemii COVID-
19; w obliczu tej wyjątkowej sytuacji wzywa państwa członkowskie do szybkiego 
ustanowienia specjalnych procedur w celu zapewnienia pracownikom przygranicznym i 
sezonowym możliwości przekraczania granic, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
bezpiecznych warunków pracy; uważa, że po wygaśnięciu pandemii COVID-19 
wszystkie odnośne strategie polityczne UE – w szczególności te mające na celu 
wzmocnienie rynku wewnętrznego – muszą obejmować przywrócenie wysokiej jakości 
zatrudnienia i usług w całej Unii, aby wesprzeć jednakowy i zrównoważony rozwój 
wszystkich regionów UE; jest zdania, że solidnie opracowane i długoterminowe 
strategie polityczne sprzyjają tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy;

10. zwraca uwagę na fakt, że ponieważ społeczeństwa europejskie się starzeją, niedobór 
wykwalifikowanych pracowników siły roboczej staje się coraz większym problemem, a 
zatem jednym z czynników decydujących o przetrwaniu przemysłu w chwili obecnej i 
w przyszłości jest rozwój systemu szkoleń oferowanych stosownie do potrzeb, który 
oprócz propagowania zasady wymiany pokoleń będzie sprzyjał cyfryzacji i w którym 
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kluczową rolę muszą odgrywać systemy szkolnictwa wyższego i szkolenia;

11. wzywa Komisję do zbadania luk w ochronie pracowników oraz konieczności zmiany 
dyrektywy 2008/104/WE w sprawie pracy tymczasowej w celu zapewnienia 
pracownikom tymczasowym godnych warunków pracy i zatrudnienia; przypomina o 
znaczeniu zaangażowania partnerów społecznych w projektowanie i wdrażanie regulacji 
dotyczących świadczenia usług i wykonywania zawodów; podkreśla w związku z tym 
potrzebę umieszczenia kwestii ochrony pracowników i zaangażowania partnerów 
społecznych w centrum uwagi, aby zapewnić demokratyczne funkcjonowanie, wzrost 
gospodarczy oraz wysokie standardy społeczne i środowiskowe; wzywa Komisję do 
propagowania, a państwa członkowskie do gwarantowania związkom zawodowym 
dostępu do miejsc zatrudnienia zgodnie z praktyką krajową; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań na rzecz wzmocnienia i promowania dialogu 
społecznego i autonomii partnerów społecznych oraz na rzecz zachęcania pracowników 
do zrzeszania się, gdyż stanowi jedno z podstawowych narzędzi służących osiągnięciu 
wysokich standardów zatrudnienia;

12. wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków w tym obszarze oraz do zadbania o 
niezwłoczne rozpoczęcie działalności przez Europejski Urząd ds. Pracy, tak by 
usprawnić stosowanie i egzekwowanie prawa Unii dotyczącego mobilności 
pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

13. wzywa państwa członkowskie do pełnego zaangażowania się w cyfryzację usług 
publicznych oraz do wdrożenia wszystkich elementów systemu elektronicznej wymiany 
informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego w celu zacieśnienia współpracy 
między państwami członkowskimi a instytucjami zabezpieczenia społecznego oraz w 
celu ułatwienia swobodnej i sprawiedliwej mobilności pracowników europejskich; 
wzywa państwa członkowskie do udoskonalenia współpracy i wymiany informacji 
dotyczących systemów zabezpieczenia społecznego;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by propagowały korzystanie z narzędzi 
cyfrowych, oraz apeluje do państw członkowskich, by wyposażyły inspektoraty pracy w 
wystarczające zasoby w trosce o wyeliminowanie wszelkich form niewłaściwego 
traktowania; wzywa Komisję do wystąpienia z inicjatywą dotyczącą europejskiego 
numeru zabezpieczenia społecznego, która zagwarantuje pracownikom i 
przedsiębiorstwom pewność prawa, a jednocześnie umożliwi skuteczne kontrolowanie 
praktyk podwykonawców oraz zwalczanie oszustw socjalnych, takich jak fałszywe 
samozatrudnienie, fikcyjne delegowanie i firmy przykrywki; ponadto wzywa państwa 
członkowskie do zadbania o to, by przeprowadzane kontrole były proporcjonalne, 
uzasadnione i niedyskryminujące; wzywa Komisję do jak najszybszego zapewnienia 
optymalnego funkcjonowania Europejskiego Urzędu ds. Pracy, aby zapewnić lepszą 
koordynację między krajowymi inspekcjami pracy i rozwiązać problem 
transgranicznego dumpingu socjalnego.

15. podkreśla potrzebę znalezienia dodatkowych sposobów na przyciągnięcie talentów i 
osób o potrzebnych umiejętnościach; wzywa Komisję, państwa członkowskie i władze 
lokalne do współpracy z partnerami społecznymi w trosce o wspieranie podnoszenia i 
zmiany kwalifikacji pracowników, tak aby mogli oni w pełni korzystać z możliwości 
zatrudnienia wysokiej jakości, w szczególności poprzez nabywanie umiejętności 
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cyfrowych; wzywa do udoskonalenia systemu wzajemnego uznawania kompatybilności 
umiejętności i kwalifikacji przy wsparciu ze strony istniejących mechanizmów 
uznawania, takich jak portal mobilności zawodowej EURES, platforma internetowa 
Europass i system klasyfikacji ESCO;

16. podkreśla, że wniosek Komisji dotyczący zmiany procedury powiadomień w 
odniesieniu do usług nadmiernie ograniczyłby możliwości interwencyjne interwencyjne 
państw członkowskich i władz lokalnych oraz podważyłby kompetencje ustawodawcze 
w dziedzinie usług; wzywa w związku z tym Komisję do wycofania tego wniosku;

17. przypomina, że w dniu 21 października 2019 r. Parlament wezwał Komisję do 
wycofania wniosku dotyczącego europejskiej e-karty usług; ponawia zatem wezwanie 
do Komisji o wycofanie tego wniosku;

18. podkreśla, że pracownicy niepełnosprawni nadal napotykają wiele przeszkód, które 
utrudniają lub uniemożliwiają im pełne korzystanie ze swobodnego przepływu usług; 
wzywa państwa członkowskie do niezwłocznego wdrożenia europejskiego aktu w 
sprawie dostępności, aby skutecznie usunąć przeszkody utrudniające życie 
pracownikom niepełnosprawnym i zapewnić dostępność usług, a także odpowiednie 
warunki do ich świadczenia; podkreśla ogromne znaczenie osiągnięcia w pełni 
dostępnego jednolitego rynku, który zapewni równe traktowanie oraz gospodarczą i 
społeczną integrację pracowników niepełnosprawnych;

19. wzywa do pilnej transpozycji dyrektywy 2019/882 w sprawie wymogów dostępności 
produktów i usług;

20. wzywa Komisję do uwzględnienia aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy jako 
kluczowych dla wzmocnienia jednolitego rynku w sposób zrównoważony pod 
względem społecznym i dla ustanowienia warunków uczciwej konkurencji na 
jednolitym rynku; uważa, że Komisja powinna przyjąć nowe i ambitne strategiczne 
ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające wizję całkowitego 
wyeliminowania zgonów związanych z pracą; wzywa Komisję, by nadal ustalała 
wiążące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze w 
miejscu pracy;

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by udoskonaliły przepisy unijne oraz 
usprawniły koordynację między organami krajowymi, aby ułatwić wykrywanie 
przypadków uchylania się od opodatkowania; zachęca Komisję i państwa członkowskie 
do zaproponowania wiążącego planu działania na rzecz zwalczania uchylania się od 
opodatkowania.
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