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Poprawka 1
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw -A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-A. mając na uwadze, że zasadę 
równego traktowania zapisano w art. 45 
ust. 2 TFUE i że zakazuje ona wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich w 
zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 2
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw -A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Aa. mając na uwadze że swobodny 
przepływ pracowników jest jedną z 
podstawowych zasad Unii Europejskiej, a 
także podstawowym warunkiem 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 3
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
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o Unii Europejskiej stanowi, że Unia 
wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną;

o Unii Europejskiej stanowi, że Unia 
ustanawia rynek wewnętrzny, który działa 
na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o 
wysokiej konkurencyjności zmierzającej 
do pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego oraz wysokiego poziomu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego;

Or. en

Poprawka 4
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej stanowi, że Unia 
wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną;

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej (TUE) stanowi, że 
Unia i jej rynek wewnętrzny działają m.in. 
na rzecz trwałego rozwoju Europy, 
społecznej gospodarki rynkowej, postępu 
społecznego oraz wspierania 
sprawiedliwości społecznej i ochrony 
socjalnej; mając na uwadze, że zgodnie z 
art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) przy 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;

Or. en

Poprawka 5
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis
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Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej stanowi, że Unia 
wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną;

A. mając na uwadze, że Traktaty są 
aktami prawa pierwotnego Unii 
Europejskiej oraz stanowią podstawę i 
fundamentalne zasady wszystkich działań 
UE; mając na uwadze, że art. 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej stanowi, że Unia wspiera 
sprawiedliwość społeczną i ochronę 
socjalną; mając na uwadze, że art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi, że przy 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;

Or. en

Poprawka 6
Ádám Kósa

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej stanowi, że Unia 
wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną;

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej stanowi, że Unia 
wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną, a także mając na 
uwadze, że ważne jest wzmocnienie 
łańcuchów wartości na rynku 
wewnętrznym Unii, zmniejszających 
zależność gospodarki europejskiej od 
importu i stanowiących podstawę, która 
wraz z odpowiednim rozwojem 
technologicznym i innowacjami w dłuższej 
perspektywie czasowej zwiększy 
możliwości eksportowe gospodarek 
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zarówno Europy, jak i państw 
członkowskich oraz europejskie i krajowe 
bezpieczeństwo dostaw;

Or. hu

Poprawka 7
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej stanowi, że Unia 
wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną;

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej stanowi, że Unia 
wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną; mając na uwadze, że 
zasadę równego traktowania zapisano w 
art. 45 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej i że zakazuje ona 
wszelkiego rodzaju dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową 
między pracownikami europejskimi w 
zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 8
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej stanowi, że Unia 
wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną;

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej stanowi, że Unia i jej 
rynek wewnętrzny działają na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, społecznej 
gospodarki rynkowej, postępu społecznego 
oraz wspierania sprawiedliwości 
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społecznej i ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 9
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej stanowi, że Unia 
wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną;

A. mając na uwadze, że art. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej stanowi, że Unia 
wspiera sprawiedliwość społeczną i 
ochronę socjalną oraz pełne zatrudnienie;

Or. it

Poprawka 10
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że rynek 
wewnętrzny powinien służyć dobru 
wszystkich, zgodnie z tradycją postępu 
społecznego zakorzenioną w historii 
Europy i przywołaną w Traktatach, oraz 
że nie należy uznawać, że swobody 
gospodarcze oznaczają przyznanie 
przedsiębiorstwom prawa do korzystania z 
nich w celu lub ze skutkiem podważania, 
unikania lub obchodzenia krajowych 
przepisów i praktyk w dziedzinie 
społecznej i zatrudnienia lub w celu 
stosowania dumpingu socjalnego;

Or. en
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Poprawka 11
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi, że przy określaniu i 
realizacji swojej polityki 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;

Or. en

Poprawka 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatu 
konieczny jest bardziej zintegrowany i 
wzajemnie powiązany rynek usług; mając 
na uwadze, że aby wytyczyć ścieżkę do 
zrównoważonego rynku usług, wolnego od 
dumpingu środowiskowego i socjalnego, 
zgodnie z zasadami sprawiedliwej 
transformacji, należy w równym stopniu 
brać pod uwagę względy gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne;

Or. en
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Poprawka 13
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że europejskie 
przepisy dotyczące swobodnego przepływu 
osób, pracowników, towarów i usług nie 
ewoluowały w sposób wyważony i 
skoordynowany oraz że nadal pozostaje 
wiele do zrobienia w celu poprawy 
swobodnego przepływu pracowników, 
zwłaszcza pracowników sezonowych, 
transgranicznych i delegowanych;

Or. it

Poprawka 14
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że usługi 
generują 27 % wartości dodanej towarów 
wytwarzanych w UE, a na sektor usług 
wspierających produkcję przypada 14 mln 
miejsc pracy1a;
__________________
1a Eva Rytter Synesen, Martin Hvidt 
Thelle, Copenhagen Economics, „Making 
EU Trade in Services Work for All” [Co 
zrobić, aby wszyscy mogli czerpać korzyści 
z handlu usługami w UE], listopad 2018 r.

Or. en
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Poprawka 15
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są zapisane w TFUE;

Or. es

Poprawka 16
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług na jednolitym rynku nie 
powinien naruszać sprawiedliwości 
społecznej i praw pracowniczych; mając 
na uwadze, że względy środowiskowe i 
społeczne muszą iść w parze z 
zapewnieniem zrównoważonego rynku 
usług, wolnego od dumpingu 
środowiskowego i nieuczciwej 
konkurencji, torującego drogę do 
sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 17
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że swoboda 
świadczenia usług ma zasadnicze 
znaczenie dla jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 18
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług powinien być realizowany 
przy zapewnieniu praw pracowniczych, 
swobodnego przepływu pracowników i 
ochrony socjalnej; mając na uwadze, że 
technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

Or. en

Poprawka 19
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług powinien odbywać się w 
poszanowaniu praw pracowniczych, 
ochrony socjalnej i zasady pomocniczości; 
mając na uwadze, że technologie cyfrowe 
mogą ułatwić monitorowanie i 
egzekwowanie przepisów chroniących 
prawa pracowników mobilnych;
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mobilnych;

Or. es

Poprawka 20
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług i prawa pracownicze, a 
także ochrona socjalna oparta na zasadzie 
pomocniczości wspierają się wzajemnie; 
mając na uwadze, że technologie cyfrowe 
mogą ułatwić monitorowanie i 
egzekwowanie przepisów chroniących 
prawa pracowników mobilnych;

Or. en

Poprawka 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może ograniczać praw 
pracowniczych, ochrony socjalnej i zasady 
pomocniczości; mając na uwadze, że 
technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

Or. en
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Poprawka 22
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że ochrona i promowanie sprawiedliwego 
wynagrodzenia, a także godnych 
warunków pracy i zatrudnienia, 
odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu 
dobrze funkcjonującego, sprawiedliwego i 
zrównoważonego jednolitego rynku usług 
wysokiej jakości; mając na uwadze, że 
swoboda świadczenia usług nie może 
naruszać praw podstawowych, w tym praw 
socjalnych, pracowniczych i związkowych; 
mając na uwadze, że w pełni 
funkcjonujący rynek usług wymaga 
dostępu do informacji, a także 
monitorowania i egzekwowania 
obowiązujących przepisów, w tym 
bezpiecznych sposobów zgłaszania 
nadużyć; mając na uwadze, że technologie 
cyfrowe mogą ułatwić monitorowanie i 
egzekwowanie ustawodawstwa 
chroniącego prawa pracowników 
mobilnych;

Or. en

Poprawka 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw B



PE653.868v01-00 14/89 AM\1208094PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług wymaga swobodnego 
przepływu pracowników; mając na 
uwadze, że swobodny przepływ usług nie 
może być w żadnym wypadku 
wykorzystywany do ograniczenia praw 
pracowniczych, ochrony socjalnej i zasady 
pomocniczości; mając na uwadze, że 
dostęp do informacji o obowiązujących 
przepisach, a także skuteczne ich 
przestrzeganie, monitorowanie i 
egzekwowanie, w tym bezpieczne sposoby 
zgłaszania nadużyć, to konieczne warunki 
wstępne sprawiedliwej mobilności; mając 
na uwadze, że technologie cyfrowe mogą 
ułatwić monitorowanie i egzekwowanie 
przepisów chroniących prawa 
pracowników mobilnych;

Or. en

Poprawka 24
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej, 
praw związkowych, w tym prawa do 
sprawiedliwej płacy i do odpowiedniego 
wynagrodzenia, prawa do godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym, prawa do 
decydowania o miejscu i czasie pracy oraz 
prawa do równego traktowania, a także 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że w pełni funkcjonujący rynek usług 
wymaga dostępu do informacji o 
obowiązujących przepisach, a także 
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skutecznego ich przestrzegania, 
monitorowania i egzekwowania, w tym 
bezpiecznych sposobów zgłaszania 
nadużyć, oraz mając na uwadze, że 
technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

Or. en

Poprawka 25
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych i dlatego należy je promować i 
wykorzystywać do usprawnienia systemów 
wymiany informacji i kontroli oraz do 
zwalczania wszelkiego rodzaju nadużyć, a 
także do informowania pracowników o 
przepisach mających do nich 
zastosowanie;

Or. en

Poprawka 26
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw B
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Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że technologie cyfrowe mogą ułatwić 
monitorowanie i egzekwowanie przepisów 
chroniących prawa pracowników 
mobilnych;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie może być w żadnym 
wypadku wykorzystywany do ograniczenia 
praw pracowniczych, ochrony socjalnej i 
zasady pomocniczości; mając na uwadze, 
że technologie cyfrowe, o ile są zgodne z 
zasadami ochrony danych osobowych i 
prywatności, mogą ułatwić monitorowanie 
i egzekwowanie przepisów chroniących 
prawa pracowników mobilnych;

Or. sk

Poprawka 27
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że obecny kryzys 
wywołany pandemią COVID-19 
uwidocznił i pogłębił istniejące braki w 
zakresie ochrony pracowników mobilnych 
i transgranicznych aktywnych na rynku 
wewnętrznym, w szczególności w 
odniesieniu do ich warunków pracy, 
dostępu do ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, ochrony socjalnej, 
bezpiecznego transportu i godnych 
warunków mieszkaniowych, spełniających 
wymogi sanitarne i środki służące 
zachowaniu dystansu społecznego, a także 
wsparcia w celu zgłaszania nadużyć; 
mając na uwadze, że wytyczne Komisji w 
sprawie przywrócenia swobody 
przemieszczania się w warunkach 
pandemii COVID-19 skupiają się raczej 
na świadczeniu bezpiecznych usług dla 
obywateli niż na zapewnieniu 
bezpiecznych warunków dla pracowników 
świadczących usługi; mając na uwadze, że 
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pracownicy nie mogą być pozostawieni 
bez pomocy w czasie kryzysu z tego 
powodu, że ich pracodawcy korzystali ze 
swobody świadczenia usług zgodnie z 
prawem Unii;

Or. en

Poprawka 28
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie powinien odbywać się 
ze szkodą dla praw pracowników do 
reprezentacji, w tym prawa do 
negocjowania, zawierania i egzekwowania 
układów zbiorowych oraz do 
podejmowania działań zbiorowych, a 
także nie powinien naruszać autonomii 
partnerów społecznych w korzystaniu z 
tych praw podstawowych, gdy realizują 
oni interesy społeczne i chronią 
pracowników; mając na uwadze, że 
sprawiedliwa i zrównoważona mobilność, 
zorientowana na podstawowe potrzeby 
społeczeństwa wymaga skoncentrowania 
się na pracownikach, ich 
przedstawicielach i związkach 
zawodowych, a także na interesach 
pracowników i ich ugruntowanej wiedzy 
fachowej;

Or. en

Poprawka 29
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że rolą 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy jest 
przede wszystkim zagwarantowanie 
skutecznego, spójnego i wydajnego 
stosowania europejskich przepisów i 
kontrolowanie poszanowania unijnego 
prawa w dziedzinie mobilności siły 
roboczej w ramach swobodnego 
przepływu pracowników i swobody 
świadczenia usług na rynku 
wewnętrznym;

Or. fr

Poprawka 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nie istnieje 
ogólnounijny system stałego gromadzenia 
danych ani cyfrowy system lokalizacji do 
celów zapewnienia odpowiednich danych 
na temat łącznej liczby pracowników 
mobilnych, przygranicznych, 
transgranicznych i sezonowych lub 
umożliwienia pracownikom prostego i 
szybkiego ustalenia statusu ich 
zabezpieczenia społecznego oraz 
ubiegania się o różne świadczenia, do 
których nabyli prawo;

Or. en

Poprawka 31
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro
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Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że jednolity 
rynek może być trwały i zwiększać 
dobrobyt tylko wtedy, gdy zapewni się, by 
wymiana towarów i usług opierała się na 
sprawiedliwych zasadach dotyczących 
zabezpieczenia społecznego, praw 
pracowniczych, warunków pracy i 
zatrudnienia, równości płci, a także 
ochrony konsumentów i środowiska;

Or. en

Poprawka 32
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług stymuluje wzrost 
gospodarczy, umożliwiając ludziom 
podróżowanie, studiowanie, zakupy i 
pracę ponad granicami oraz pozwalając 
przedsiębiorstwom na rekrutację z 
większej puli talentów;

Or. en

Poprawka 33
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że rynek usług 
umożliwia uczestnictwo w rynku pracy 
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wszystkim grupom, zwłaszcza ludziom 
młodym, migrantom i długotrwale 
bezrobotnym;

Or. en

Poprawka 34
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług powinien być sprawiedliwy 
i nie może prowadzić do nieuczciwej 
konkurencji;

Or. it

Poprawka 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że obecny kryzys 
wywołany pandemią COVID-19 ujawnił i 
pogłębił dumping socjalny oraz 
niepewność położenia wielu pracowników 
mobilnych, a także luki we wdrażaniu i 
egzekwowaniu obowiązujących przepisów 
dotyczących ich ochrony; mając na 
uwadze, że pracownicy delegowani w 
ramach świadczenia usług doświadczają 
nadużyć, w szczególności w odniesieniu 
do warunków pracy, dostępu do ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony 
socjalnej, bezpiecznego transportu i 
godnych warunków zakwaterowania;

Or. en
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Poprawka 36
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że niepotrzebne 
naruszenia wciąż mają miejsce i stanowią 
przeszkodę dla miejsc pracy i dobrobytu; 
mając na uwadze, że w czasie kryzysu 
wywołanego koronawirusem doszło do 
eskalacji nadmiernych naruszeń; mając 
na uwadze, że najbardziej narażone na 
takie naruszenia są małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że w ponad 2,3 
mln przypadków pracowników 
delegowano do świadczenia usług w 
innych państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 38
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro
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Projekt opinii
Motyw B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 stanowi poważne zagrożenie 
dla zdrowia publicznego i wpływa na 
zdrowie i życie wszystkich osób 
zamieszkałych w UE oraz na systemy 
opieki zdrowotnej i społecznej w 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że obecny kryzys wywołany 
pandemią COVID-19 uwidocznił 
istniejące braki w zakresie ochrony 
pracowników mobilnych, takich jak 
pracownicy transgraniczni, pracownicy 
sezonowi i pracownicy delegowani, w 
szczególności w odniesieniu do ich 
warunków pracy i zatrudnienia, dostępu 
do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
ochrony socjalnej, bezpiecznego 
transportu i godnych warunków 
mieszkaniowych, spełniających wymogi 
sanitarne i wymogi służące zachowaniu 
dystansu społecznego, a także wsparcia w 
celu zgłaszania nadużyć; mając na 
uwadze, że kobiety i młodzi pracownicy 
mobilni to często grupy szczególnie 
narażone na zagrożenia;

Or. en

Poprawka 39
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że wybuch 
epidemii COVID-19 na masową skalę w 
rzeźniach w Niemczech, bezpośrednio 
związany ze złymi warunkami pracy i 
zakwaterowania, a także powszechnym 
korzystaniem z podwykonawstwa opartego 
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na swobodnym przepływie usług, 
pokazuje, jak swobodny przepływ usług 
może wpływać na zdrowie publiczne;

Or. en

Poprawka 40
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw B d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bd. mając na uwadze, że obecne 
przepisy mające zastosowanie do 
mobilności pracowników w Unii 
Europejskiej pozwalają na oszustwa i 
dumping socjalny, ograniczając prawa 
pracownicze i szkodząc uczciwej 
konkurencji między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw B e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Be. mając na uwadze, że liberalizacji 
usług towarzyszyło założenie, że 
konkurencja będzie równoznaczna z 
dostępnością cenową i lepszą jakością 
usług, podczas gdy w rzeczywistości często 
prowadzi ona do dominacji bardzo małej 
liczby dużych firm, coraz bardziej 
niepewnych form zatrudnienia i 
zwiększenia kosztów dla konsumentów 
oraz degradacji świadczonych usług;

Or. en
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Poprawka 42
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw B f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bf. mając na uwadze, że większość 
pracowników w Unii Europejskiej to 
osoby zatrudnione przez MŚP; mając na 
uwadze, że ochrona praw pracowniczych 
musi być priorytetem dla każdego rodzaju 
przedsiębiorstwa i w odniesieniu do każdej 
formy zatrudnienia; mając na uwadze, że 
inicjatywy skierowane do MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up nie mogą 
stwarzać im możliwości obchodzenia 
obowiązujących przepisów, obniżać 
standardów ochrony pracowników i 
konsumentów ani zwiększać ryzyka 
oszustw korporacyjnych, działalności 
przestępczej i zakładania firm przykrywek; 
przypominając, że nieuczciwa 
konkurencja jest dominującym źródłem 
trudności dla prawdziwych MŚP;

Or. en

Poprawka 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że społeczne 
skutki swobodnego przepływu usług 
wymagają przemyślanej polityki spójności 
oraz sprawiedliwej i zrównoważonej pod 
względem geograficznym europejskiej 
strategii przemysłowej;

C. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje przemyślanej polityki spójności 
oraz sprawiedliwego i zrównoważonego 
pod względem geograficznym rynku 
wewnętrznego, aby przeciwdziałać 
społecznym skutkom swobodnego 
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przepływu usług; mając na uwadze, że 
skuteczne regulacje mają kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia godnego 
zatrudnienia i godnych warunków pracy, 
wysokiej jakości usług i uczciwej 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 44
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że społeczne 
skutki swobodnego przepływu usług 
wymagają przemyślanej polityki spójności 
oraz sprawiedliwej i zrównoważonej pod 
względem geograficznym europejskiej 
strategii przemysłowej;

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług, przemyślana polityka 
spójności i dalekosiężna strategia 
przemysłowa UE przyczyniają się do 
tworzenia miejsc pracy i pozytywnej 
konwergencji społecznej;

Or. en

Poprawka 45
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że społeczne 
skutki swobodnego przepływu usług 
wymagają przemyślanej polityki spójności 
oraz sprawiedliwej i zrównoważonej pod 
względem geograficznym europejskiej 
strategii przemysłowej;

C. mając na uwadze, że społeczne 
skutki swobodnego przepływu usług mogą 
dotknąć zarówno regiony pochodzenia 
(spadek populacji, niedobór pracowników 
i umiejętności, zmniejszenie dochodów z 
podatków), jak i regiony przyjmujące 
pracowników mobilnych (dumping 
socjalny i konkurencja płacowa); mając 
na uwadze, że w związku z tym 
konsekwencje te wymagają przemyślanej 
polityki spójności oraz sprawiedliwej i 
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zrównoważonej pod względem 
geograficznym europejskiej strategii 
przemysłowej, która musi wzmocnić 
spójność społeczną i w ten sposób 
przyczynić się do walki z dumpingiem 
socjalnym;

Or. en

Poprawka 46
Ádám Kósa

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że społeczne 
skutki swobodnego przepływu usług 
wymagają przemyślanej polityki spójności 
oraz sprawiedliwej i zrównoważonej pod 
względem geograficznym europejskiej 
strategii przemysłowej;

C. mając na uwadze, że społeczne 
skutki swobodnego przepływu usług 
wymagają przemyślanej polityki spójności 
oraz sprawiedliwej i zrównoważonej pod 
względem geograficznym europejskiej 
strategii przemysłowej, podczas gdy sukces 
odnowy przemysłowej oraz, w 
perspektywie długoterminowej, 
konkurencyjność gospodarki europejskiej 
są poważnie zagrożone przez ogólny 
spadek populacji w krajach europejskich;

Or. hu

Poprawka 47
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że społeczne 
skutki swobodnego przepływu usług 
wymagają przemyślanej polityki spójności 
oraz sprawiedliwej i zrównoważonej pod 
względem geograficznym europejskiej 

C. mając na uwadze, że społeczne 
skutki swobodnego przepływu usług 
wymagają przemyślanej polityki spójności 
oraz sprawiedliwej i zrównoważonej pod 
względem geograficznym europejskiej 
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strategii przemysłowej; strategii przemysłowej, a także oznaczają, 
że swobodny przepływ usług powinien iść 
w parze z ofertą zatrudnienia wysokiej 
jakości oraz pozytywną konwergencją 
społeczną w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 48
Ádám Kósa

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. 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;

Or. hu

Poprawka 49
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nieuczciwa 
konkurencja między państwami 
członkowskimi i równanie w dół w 
zakresie przepisów dotyczących 
zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego 
i opodatkowania, w tym przez sztuczne 
struktury, ciągle stanowią przeszkodę dla 
uczciwej konkurencji opartej na jakości i 
zrównoważonym rozwoju, w tym dla MŚP; 
mając na uwadze, że inicjatywy 
skierowane do MŚP i przedsiębiorstw typu 
start-up nie mogą stwarzać im możliwości 
obchodzenia obowiązujących przepisów, 
obniżać standardów ochrony 
pracowników i konsumentów ani 
zwiększać ryzyka oszustw korporacyjnych, 
działalności przestępczej i zakładania firm 
przykrywek; przypominając, że nieuczciwa 
konkurencja jest dominującym źródłem 
trudności dla prawdziwych MŚP;

Or. en

Poprawka 50
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że europejska 
karta usług w formie zaproponowanej 
przez Komisję oznaczałaby przeniesienie 
głównej odpowiedzialności za procedurę 
zgodności na rodzime państwo 
członkowskie, co jest sprzeczne z ustaloną 
zasadą kraju przyjmującego; mając na 
uwadze, że różnice między modelami 
regulacyjnymi same w sobie nie wskazują 
na konieczność przeprowadzenia reformy; 
mając na uwadze, że wiele przepisów 
opiera się na tradycji i doświadczeniu, 
oraz mając na uwadze, że zasada 
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„równoważności” opiera się na samym 
istnieniu tych różnych systemów;

Or. en

Poprawka 51
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że dumping 
socjalny i środowiskowy między 
państwami członkowskimi, polegający 
m.in. na stosowaniu sztucznych struktur, 
odbywa się przede wszystkim kosztem 
pracowników, konsumentów i 
przestrzegających prawa małych i 
średnich przedsiębiorstw i nadal stanowi 
przeszkodę dla uczciwej konkurencji 
opartej na wysokiej jakości usługach i 
zrównoważonym rozwoju;

Or. en

Poprawka 52
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze trudną sytuację 
pracowników podczas pandemii COVID-
19, w związku z czym swobodny przepływ 
usług nie powinien prowadzić do 
pogorszenia warunków pracy, zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników;

Or. en
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Poprawka 53
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że przeszkody 
biurokratyczne bardzo często 
uniemożliwiają pełne wdrożenie 
swobodnego przepływu specjalistów i 
uznawanie kwalifikacji zawodowych;

Or. it

Poprawka 54
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że 
zaproponowana przez Komisję procedura 
notyfikacji zmian będzie stanowić 
przeszkodę w wykonywaniu uprawnień 
legislacyjnych i regulacyjnych, 
utrudniając wykonalność przepisu 
krajowego lub lokalnego, który mógłby 
lepiej przyczyniać się do osiągnięcia celów 
w zakresie regulacji działalności 
usługowej; mając na uwadze, że 
wdrożenie działań zapobiegawczych 
zakazujących wdrożenia zgłoszonego 
środka nadmiernie ograniczyłoby 
możliwości interwencyjne państw 
członkowskich i władz lokalnych;

Or. en
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Poprawka 55
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że polityka 
skierowana do MŚP i przedsiębiorstw typu 
start-up nie może stwarzać im możliwości 
obchodzenia obowiązujących przepisów, 
zmniejszać ochrony pracowników i 
konsumentów ani zwiększać ryzyka 
oszustw korporacyjnych, działalności 
przestępczej i zakładania firm przykrywek;

Or. en

Poprawka 56
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług powinien być zgodny z 
zasadami Europejskiego filaru praw 
socjalnych i nie powinien wpływać na 
dalsze wdrażanie tego filaru;

Or. en

Poprawka 57
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że różnice w 
krajowych przepisach i normach nie 
powinny być uznawane przede wszystkim 
za przeszkody w swobodnym przepływie;

Or. en

Poprawka 58
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy został ustanowiony w 
2019 r. w celu koordynowania i 
wspierania państw członkowskich i 
Komisji w skutecznym stosowaniu i 
egzekwowaniu prawa Unii w zakresie 
mobilności pracowników i koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego; 
mając na uwadze, że Urząd ma osiągnąć 
pełną zdolność operacyjną do 2024 r.;

Or. en

Poprawka 59
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że należy 
koniecznie utrzymać i wzmocnić prawo 
prawowitych władz publicznych i państw 
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członkowskich do stanowienia przepisów 
w sektorze usług; mając na uwadze, że 
jednolity rynek nie może wywierać 
nacisku na normy dotyczące praw 
socjalnych pracowników, konsumentów i 
ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 60
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw C d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cd. mając na uwadze, że dyrektywa 
usługowa wyłączyła całkowicie lub 
częściowo 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;

Or. en

Poprawka 61
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. wyraża ubolewanie, że w 2018 r. 
tylko 3,9 % obywateli UE w wieku 
produkcyjnym mieszkało w państwie UE 
innym niż państwo, którego są 
obywatelami; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków na 
rzecz zmniejszenia barier dla mobilności 
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pracowników i przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 62
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. apeluje, by partnerzy społeczni 
wraz z innymi zainteresowanymi stronami 
odgrywali rolę we wzywaniu rządów do 
ożywienia europejskiego sektora usług;

Or. en

Poprawka 63
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp -1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1b. wzywa do skuteczniejszej 
koordynacji na szczeblu UE i większego 
zaangażowania w rozwiązywanie 
kluczowych problemów społecznych w 
tych dziedzinach, w szczególności 
możliwości przenoszenia świadczeń 
społecznych pracowników mobilnych przy 
jednoczesnym zachowaniu różnorodności 
systemów krajowych i poszanowaniu 
kompetencji państw członkowskich 
zapisanych w Traktatach, a także zasady 
proporcjonalności i pomocniczości;

Or. en
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Poprawka 64
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

1. jest zdania, że przemysł europejski 
odgrywa wiodącą rolę w wytwarzaniu 
produktów i usług o wysokiej wartości 
dodanej oraz egzekwuje najwyższe normy 
socjalne, pracownicze i środowiskowe; 
podkreśla, że swobodny przepływ usług 
powinien odbywać się w poszanowaniu 
praw pracowniczych i praw socjalnych, 
zwracając jednocześnie uwagę, że musimy 
egzekwować europejskie aspekty ochrony 
gospodarczej oraz swobodnego przepływu 
towarów i usług na rynku wewnętrznym 
przynajmniej na tym samym poziomie co 
filar praw socjalnych oraz że musimy 
zdecydowanie stać na straży interesów 
państw członkowskich i Europy wobec 
naszych konkurentów;

Or. hu

Poprawka 65
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
jakiejkolwiek zasady kraju pochodzenia 
oraz 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 w 
takim samym stopniu pracowników; 
podkreśla, że prawa socjalne mogą być 
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zagwarantowane tylko wtedy, gdy 
istniejące układy zbiorowe i przepisy 
prawa obowiązują oraz są egzekwowane i 
prawnie wiążące w odniesieniu do 
usługodawców w przetargach 
publicznych;

Or. en

Poprawka 66
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

1. zauważa, że zasadą przyświecającą 
dyrektywie usługowej jest zasada kraju 
przeznaczenia, i uważa, że przepis ten nie 
powinien być zmieniany; uważa, że 
swobodny przepływ usług i mobilność 
pracowników będą korzystne, gdy 
przestrzegane będą przepisy dotyczące 
warunków pracy oraz zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników mobilnych;

Or. en

Poprawka 67
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

1. uważa, że swobodny przepływ 
usług powinien odbywać się w 
poszanowaniu praw pracowniczych i praw 
socjalnych;

Or. it
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Poprawka 68
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

1. uważa, że swobodny przepływ 
usług powinien odbywać się w 
poszanowaniu praw pracowniczych i praw 
socjalnych;

Or. en

Poprawka 69
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

1. uważa, że swobodny przepływ 
usług powinien odbywać się w 
poszanowaniu praw pracowniczych i praw 
socjalnych;

Or. es

Poprawka 70
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
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odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych; uważa, 
że mobilność pracowników świadczących 
te usługi powinna być nie tylko swobodna, 
lecz także sprawiedliwa, zwłaszcza w 
odniesieniu do równości praw, warunków 
pracy i ochrony socjalnej; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zmiany 
obowiązujących przepisów w taki sposób, 
aby prawa pracownicze były w nich 
ważniejsze od swobodnego przepływu 
usług;

Or. en

Poprawka 71
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych, przez 
przeciwdziałanie wszelkim formom 
dumpingu socjalnego i dumpingu w 
miejscu pracy, zwłaszcza płacowego i 
związanego z warunkami pracy oraz 
bezpieczeństwem i higieną pracy, co jest 
szczególnie ważne w obliczu pandemii 
COVID-19;

Or. it

Poprawka 72
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych; 
podkreśla, że wdrożenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych przyczyni się do 
rozszerzenia praw europejskich 
pracowników i zwiększenia ich ochrony, a 
tym samym do sprawiedliwej mobilności w 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 73
Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby przy planowaniu i 
wdrażaniu przepisów prawa pracy 
konsekwentnie przestrzegały Traktatów 
europejskich; uważa, że nie należy 
wprowadzać zasady kraju pochodzenia 
oraz że swobodny przepływ usług 
powinien odbywać się w poszanowaniu 
praw pracowniczych i praw socjalnych;

Or. sl

Poprawka 74
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia oraz że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

1. uważa, że nie należy wprowadzać 
zasady kraju pochodzenia, i podkreśla, że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 75
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że unijne 
ustawodawstwo związane ze swobodnym 
przepływem usług nie wpływa w 
jakikolwiek sposób na korzystanie z praw 
podstawowych uznanych w państwach 
członkowskich i na szczeblu unijnym, w 
tym z prawa do strajku czy swobody 
podejmowania strajku lub innych działań 
objętych systemami stosunków pracy w 
państwach członkowskich, zgodnie z 
krajowym prawem lub praktykami, nie 
narusza również prawa do negocjowania, 
zawierania i egzekwowania układów 
zbiorowych oraz podejmowania działań 
zbiorowych zgodnie z prawem krajowym 
lub praktyką krajową;
[To powinien być ust. 1.]

Or. en

Poprawka 76
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że aby zapewnić 
swobodny, bezpieczny i sprawiedliwy 
przepływ usług w przyszłości, konieczne 
jest zwiększenie spójności na rynku 
wewnętrznym; podkreśla znaczenie w tym 
zakresie inwestycji publicznych, 
sprawiedliwego i progresywnego 
opodatkowania, wydatków publicznych na 
usługi publiczne i infrastrukturę, a także 
praw socjalnych, pracowniczych i 
związkowych; w związku z tym wzywa 
Komisję do dokonania przeglądu 
priorytetów dotyczących przyszłości 
swobodnego przepływu usług;

Or. en

Poprawka 77
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do podejmowania inicjatyw 
mających na celu przede wszystkim 
zwalczanie szarej strefy oraz pracy 
nierejestrowanej, gdyż zjawiska te mają 
negatywny wpływ na ochronę 
pracowników oraz zaburzają 
konkurencję; wzywa jednocześnie do 
wspierania pracodawców zapewniając im 
przewidywalne i niedyskryminujące 
warunki funkcjonowania, tak aby nadal 
mogli generować wzrost gospodarczy i 
oferować miejsca pracy; 

Or. pl
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Poprawka 78
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uchylenia uciążliwych 
praktyk administracyjnych i przeszkód w 
dostępie do niektórych zawodów 
regulowanych przez zniesienie ochrony 
prawnej tytułów zawodowych 
występujących tylko w jednym państwie 
UE, a także ograniczeń regulacyjnych 
dotyczących pracy transgranicznej, które 
stwarzają nieuzasadnione bariery 
pozbawiające obywateli miejsc pracy, 
zabezpieczenia społecznego i świadczeń 
socjalnych, a przedsiębiorcom odbierające 
możliwości;

Or. en

Poprawka 79
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę dobrej 
współpracy między państwami 
członkowskimi w zakresie gromadzenia 
danych dotyczących pracowników 
mobilnych, przygranicznych, 
transgranicznych i sezonowych, w celu 
zniwelowania różnic między praktykami 
krajowymi, uzyskania lepszego dostępu do 
istniejących informacji oraz stworzenia 
przewidywalnego i dostępnego 
wewnętrznego rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 80
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że praktyki 
administracyjne i regulacje dotyczące 
usług są niezbędne do ochrony 
pracowników, konsumentów, środowiska, 
a także do zapewnienia równych szans, 
pewności prawa i przewidywalności dla 
przedsiębiorców i przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 81
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. ponownie podkreśla, że 
zatrudnienie i usługi wysokiej jakości 
wymagają regulacji na szczeblu 
europejskim, w tym w zakresie takich 
elementów jak zrównoważony rozwój, 
ochrona pracowników, konsumentów i 
środowiska, a także jakość usług; 
podkreśla, że przepisy dotyczące jakości są 
inwestycją długoterminową i powinny 
uwzględniać nie tylko interes 
przedsiębiorstw, ale również jakość usług, 
w tym ochronę konsumentów, 
pracowników i środowiska, zrównoważony 
rozwój, a także ogólny interes publiczny;

Or. en
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Poprawka 82
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że dodatkowe przepisy 
krajowe dotyczące dostępu do określonych 
zawodów i ich wykonywania nie stanowią, 
z punktu widzenia interesu publicznego i 
ochrony pracowników lub konsumentów, 
przeszkody w pogłębianiu jednolitego 
rynku;

Or. en

Poprawka 83
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że praktyki 
administracyjne i regulacje dotyczące 
usług są uzasadnione w celu ochrony 
pracowników, konsumentów, środowiska, 
a także w celu zapewnienia równych 
szans, pewności prawnej i 
przewidywalności dla przedsiębiorców i 
biznesu;

Or. en

Poprawka 84
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. zauważa, że niektóre metody 
udzielania zamówień publicznych w 
państwach członkowskich stwarzają 
przeszkody dla usługodawców z innych 
państw członkowskich w konkurowaniu 
na równych zasadach, zwłaszcza dla MŚP, 
pozbawiając obywateli miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 85
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że w całej Unii 
Europejskiej równanie w dół i nieuczciwa 
konkurencja między państwami 
członkowskimi w zakresie przepisów 
dotyczących zatrudnienia, bezpieczeństwa 
i opodatkowania stwarzają 
nieuzasadnione bariery dla jakości i 
zrównoważonego rozwoju oraz pozbawiają 
obywateli miejsc pracy, konsumentów 
możliwości wyboru, a przedsiębiorcom 
odbierają możliwości; uznaje, że, w 
odniesieniu do obszaru usług 
świadczonych w ramach wolnych 
zawodów, różne koncepcje regulacji nie 
stanowią same przez się przeszkody w 
pogłębianiu rynku wewnętrznego; 
podkreśla, że uregulowania dotyczące 
dostępu do zawodów i ich wykonywania 
mogą być konieczne dla ochrony interesu 
publicznego i ochrony konsumentów1a;
__________________
1a Jak określono również w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 
2016 r. w sprawie strategii jednolitego 
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rynku (2015/2354(INI)), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-0237_PL.html

Or. en

Poprawka 86
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. przypomina, że jednym z celów 
zmienionej dyrektywy 96/71/WE 
dotyczącej delegowania pracowników w 
ramach świadczenia usług jest 
zapewnienie ochrony delegowanych 
pracowników podczas ich delegowania w 
związku ze swobodą świadczenia usług, 
przez ustanowienie obowiązkowych 
przepisów dotyczących warunków pracy 
oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia, by spełniały 
minimalne wymogi zmienionej dyrektywy 
i w pełni wykorzystały jej dodatkowy 
zakres dla zapewnienia lepszej ochrony 
pracowników delegowanych i uczciwej 
konkurencji między usługodawcami;

Or. en

Poprawka 87
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1c. przypomina, że zasada 
pomocniczości jest podstawową zasadą 
rynku wewnętrznego; przypomina 
konstytucyjne prawo państw 
członkowskich do wyjścia w ramach 
swoich wewnętrznych demokratycznych 
procesów legislacyjnych poza określone w 
dyrektywach Unii Europejskiej minimalne 
poziomy, aby osiągnąć cele polityczne, 
takie jak zapewnienie wysokiej jakości 
usług i wysokiego poziomu ochrony 
pracowników, konsumentów i środowiska;

Or. en

Poprawka 88
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa państwa członkowskie do 
transpozycji zmienionej dyrektywy 
dotyczącej delegowania pracowników w 
sposób prawidłowy, terminowy i ambitny, 
zapewniając w pełni równe traktowanie i 
ochronę pracowników delegowanych w 
ramach świadczenia usług; jest zdania, że 
dyrektywę należy transponować w taki 
sposób, aby zapewnić obowiązek 
pracodawcy w zakresie zwrotu 
oddelegowanym pracownikom kosztów 
podróży, wyżywienia i zakwaterowania we 
wszystkich sytuacjach, mając na uwadze, 
że takie wydatki rzeczywiście poniesione w 
związku z oddelegowaniem mają być 
pokrywane dodatkowo do wynagrodzenia; 
podkreśla, że wybuch pandemii COVID-
19 uwidacznia niesprawiedliwości 
związane z praktykami delegowania, takie 
jak wynagrodzenia brutto pracowników 
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delegowanych, które w dużej mierze 
składają się z nieopodatkowanych 
dodatków z tytułu oddelegowania innych 
niż rekompensaty za wydatki na podróże, 
wyżywienie i zakwaterowanie, co z kolei 
ma znaczny wpływ na poziom świadczeń 
socjalnych, o które mogą ubiegać się 
bezrobotni delegowani pracownicy; wzywa 
Komisję do poszerzenia podstawy prawnej, 
tak aby zagwarantować, że ochrona praw 
pracowników będzie traktowana co 
najmniej tak samo lub lepiej niż swobodny 
przepływ usług;

Or. en

Poprawka 89
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa państwa członkowskie do 
transpozycji zmienionej dyrektywy 
dotyczącej delegowania pracowników w 
sposób prawidłowy, terminowy i ambitny, 
zapewniając równe traktowanie i ochronę 
pracowników delegowanych, w 
szczególności jeśli chodzi o 
wynagrodzenie i zobowiązanie 
pracodawców do zwrotu pracownikom 
delegowanym wydatków poniesionych w 
związku z delegowaniem, takich jak koszty 
podróży, wyżywienia i zakwaterowania, 
zgodnie z prawem krajowym lub praktyką 
krajową mającymi zastosowanie do 
stosunku pracy;

Or. en
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Poprawka 90
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. przypomina, że wniosek Komisji 
dotyczący zmiany procedury powiadomień 
w odniesieniu do usług podważa 
kompetencje ustawodawcze państw 
członkowskich w dziedzinie usług; 
przypomina, że nie można było przyjąć 
tego wniosku z powodu braku 
porozumienia w Radzie; pilnie wzywa 
Komisję do wycofania tego wniosku;

Or. en

Poprawka 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. podkreśla, że wniosek Komisji 
dotyczący zmiany procedury powiadomień 
w odniesieniu do usług podważa 
kompetencje ustawodawcze państw 
członkowskich w dziedzinie usług; 
podkreśla, że ten kontrowersyjny wniosek 
został zablokowany w Radzie; zwraca się 
do Komisji o wycofanie wniosku;

Or. en

Poprawka 92
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE



PE653.868v01-00 50/89 AM\1208094PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. przypomina, że w dniu 21 
października 2019 r. Parlament wezwał 
Komisję do wycofania wniosku 
dotyczącego europejskiej e-karty usług; 
przypomina, że Komisja lekceważy i 
ignoruje wpływ wniosku ustawodawczego 
dotyczącego europejskiej e-karty usług na 
egzekwowanie obowiązków 
przedsiębiorstw i praw pracowniczych; 
przypomina, że Komisja nie powinna 
przedstawiać żadnych wniosków, które 
podważałyby egzekwowanie praw 
pracowniczych; wyraża ubolewanie, że 
Komisja w swojej kampanii na temat 
europejskiej e-karty usług określiła ją 
jako rozwiązanie przyjazne dla 
konsumenta, ignorując negatywny wpływ 
na równość szans w Europie w zakresie 
praw pracowniczych;

Or. en

Poprawka 93
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. jest głęboko zaniepokojony 
wnioskiem Komisji dotyczącym 
europejskiej e-karty usług i jego wpływem 
na możliwości egzekwowania przez 
przyjmujące państwa członkowskie 
obowiązków przedsiębiorstw, a także praw 
pracowników, ochrony konsumentów i 
jakości usług; ostrzega, że wniosek ten 
stworzy luki prawne i utrudni skuteczną 
kontrolę i egzekwowanie przepisów z 
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powodu faktycznego wprowadzenia zasady 
kraju pochodzenia; ponawia zatem 
wezwanie do Komisji o wycofanie 
wniosku;

Or. en

Poprawka 94
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1g. 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 osiąganiu tych celów powinny odgrywać 
zamówienia publiczne; wzywa państwa 
członkowskie do podnoszenia 
świadomości i lepszego wykorzystania 
istniejących programów1a do promowania 
usług ekologicznych w zamówieniach 
publicznych2a w celu stworzenia 
gospodarki o obiegu zamkniętym; 
podkreśla znaczenie usług, które ułatwiają 
dające się zmierzyć zmniejszenie śladu 
ekologicznego (tzw. usług 
ekologicznych)3a; wzywa Komisję 
Europejską do rozpoczęcia prac nad 
wspólną definicją usług ekologicznych;
__________________
1a Na przykład: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_
catering_services_SWD_(2019)_366_final
.pdf
2a Briefing Departamentu Tematycznego 
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Parlamentu Europejskiego pt. „The 
European Services Sector and the Green 
Transition” [Europejski sektor usług a 
transformacja ekologiczna] (2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf
3a Briefing Departamentu Tematycznego 
Parlamentu Europejskiego pt. „The 
European Services Sector and the Green 
Transition” [Europejski sektor usług a 
transformacja ekologiczna] (2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf

Or. en

Poprawka 95
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1g. podkreśla, że zamierzenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
celów zrównoważonego rozwoju, 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
strategii na rzecz równości płci muszą 
również znaleźć odzwierciedlenie w 
podejściu do jednolitego rynku usług, 
promującym wysokie standardy społeczne 
i środowiskowe jako warunek wstępny 
wzrostu wydajności; podkreśla znaczenie, 
jakie dla osiągania tych zamierzeń mają 
zamówienia publiczne;

Or. en
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Poprawka 96
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące i 
ułatwiające mobilność pracowniczą z 
wyboru, a nie z przymusu, przy pomocy 
sprzyjających jej strategii publicznych i 
dzięki ofercie zatrudnienia wysokiej 
jakości;

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne do ścisłej 
współpracy z partnerami społecznymi i 
Europejskim Urzędem ds. Pracy nad 
poprawą dostępu do informacji dla 
pracowników i pracodawców, a także 
egzekwowania przepisów dotyczących 
sprawiedliwej mobilności pracowników;

Or. en

Poprawka 97
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące i 
ułatwiające mobilność pracowniczą z 
wyboru, a nie z przymusu, przy pomocy 
sprzyjających jej strategii publicznych i 
dzięki ofercie zatrudnienia wysokiej 
jakości;

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące i 
ułatwiające mobilność pracowniczą przez 
promowanie oferty zatrudnienia wysokiej 
jakości;

Or. es

Poprawka 98
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące i 
ułatwiające mobilność pracowniczą z 
wyboru, a nie z przymusu, przy pomocy 
sprzyjających jej strategii publicznych i 
dzięki ofercie zatrudnienia wysokiej 
jakości;

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące, 
ułatwiające i promujące mobilność 
pracowniczą przy pomocy sprzyjających 
jej strategii publicznych i dzięki ofercie 
zatrudnienia wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 99
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące i 
ułatwiające mobilność pracowniczą z 
wyboru, a nie z przymusu, przy pomocy 
sprzyjających jej strategii publicznych i 
dzięki ofercie zatrudnienia wysokiej 
jakości;

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące i 
ułatwiające mobilność pracowniczą z 
wyboru, a nie z przymusu, przy pomocy 
sprzyjających jej strategii publicznych i 
wspierały podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników, tak aby byli oni 
wyposażeni w aktualne umiejętności, co 
pozwoli im w pełni korzystać z ofert 
zatrudnienia wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 100
Daniela Rondinelli
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące i 
ułatwiające mobilność pracowniczą z 
wyboru, a nie z przymusu, przy pomocy 
sprzyjających jej strategii publicznych i 
dzięki ofercie zatrudnienia wysokiej 
jakości;

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące i 
ułatwiające sprawiedliwą mobilność 
pracowniczą z wyboru, podyktowanego 
lepszymi warunkami pracy i życia, a nie z 
przymusu, przy pomocy sprzyjających jej 
strategii publicznych i dzięki ofercie 
zatrudnienia i wynagrodzenia wysokiej 
jakości opartej na umiejętnościach;

Or. it

Poprawka 101
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące i 
ułatwiające mobilność pracowniczą z 
wyboru, a nie z przymusu, przy pomocy 
sprzyjających jej strategii publicznych i 
dzięki ofercie zatrudnienia wysokiej 
jakości;

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
sformułowały konkretne strategie 
sektorowe i plany działania gwarantujące i 
ułatwiające mobilność pracowniczą z 
wyboru, a nie z przymusu, przy pomocy 
sprzyjających jej strategii publicznych i 
dzięki ofercie zatrudnienia wysokiej 
jakości;

Or. hu

Poprawka 102
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące i 
ułatwiające mobilność pracowniczą z 
wyboru, a nie z przymusu, przy pomocy 
sprzyjających jej strategii publicznych i 
dzięki ofercie zatrudnienia wysokiej 
jakości;

2. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące i 
ułatwiające mobilność pracowniczą z 
wyboru, a nie z przymusu, przy pomocy 
sprzyjających jej strategii publicznych i 
dzięki ofercie zatrudnienia wysokiej 
jakości; zwraca się również do państw 
członkowskich o zagwarantowanie 
pracownikom mobilnym sprawiedliwych i 
równych warunków poprzez wzmocnienie 
możliwości przenoszenia ich praw i 
zasiłków oraz zintensyfikowanie 
współpracy administracyjnej między 
krajowymi i lokalnymi organami władzy;

Or. fr

Poprawka 103
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina o znaczeniu 
zaangażowania partnerów społecznych w 
projektowanie i wdrażanie regulacji 
dotyczących usług i zawodów, 
promujących sprawiedliwy i oparty na 
zasadach rynek usług, na którym 
nadrzędne znaczenie ma stosowanie 
wysokich standardów społecznych i 
środowiskowych, świadczenie usług 
wysokiej jakości i uczciwa konkurencja; 
przypomina, że prawa pracownicze na 
wysokim poziomie, ochrona socjalna i 
ekologiczna, a także rokowania zbiorowe i 
działania zbiorowe nigdy nie mogą być 
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postrzegane jako bariery w handlu; 
podkreśla, że dialog społeczny i 
rokowania zbiorowe muszą stanowić 
centralny element społecznej gospodarki 
rynkowej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do sprzeciwienia się 
dalszemu rozdrobnieniu systemów 
rokowań zbiorowych i do ochrony 
istniejących sektorowych systemów 
rokowań zbiorowych w państwach 
członkowskich, aby ułatwić i rozszerzyć 
zdolności partnerów społecznych do 
wdrażania porozumień sektorowych;

Or. en

Poprawka 104
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania przestrzegania 
europejskich przepisów w dziedzinie 
mobilności pracowników, w szczególności 
przepisów dotyczących delegowania, aby 
zapewnić pracownikom sprawiedliwe 
warunki pracy i przyczyniać się do 
wzmacniania spójności społecznej; zwraca 
się również do Komisji i państw 
członkowskich o jak najszybsze 
przydzielenie Europejskiemu Urzędowi ds. 
Pracy odpowiednich i koniecznych 
środków, aby mógł on wypełniać swoją 
misję i zapewnić sprawiedliwą mobilność 
pracy w Unii;

Or. fr

Poprawka 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
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Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do zapewnienia 
skutecznej koordynacji i wymiany 
informacji między państwami 
członkowskimi, również z pomocą i 
wsparciem ze strony Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy; przypomina, że 
Europejski Urząd ds. Pracy powinien 
odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu 
wykrywalności oszustw socjalnych, 
wyzysku i nadużyć w sytuacjach 
związanych z zatrudnieniem 
transgranicznym, takich jak oszustwa 
socjalne, fikcyjne samozatrudnienie, 
fikcyjne delegowanie, firmy przykrywki, 
praca nierejestrowana, a także sztuczne 
struktury w odniesieniu do 
podwykonawstwa i łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 106
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. oprócz opublikowanych w dniu 30 
marca wytycznych dotyczących 
korzystania ze swobodnego przepływu 
pracowników przygranicznych, 
delegowanych i sezonowych w 
krytycznych zawodach, z zadowoleniem 
przyjmuje zapowiedź Komisji, że 
przygotowuje ona wytyczne dotyczące 
pracowników sezonowych1a w celu 
zapewnienia im bezpieczeństwa i higieny 
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pracy; uważa, że mogą one stanowić 
użyteczne narzędzia wspierające 
swobodny przepływ pracowników, 
przyczyniając się jednocześnie do 
zapewnienia bezpiecznych warunków 
pracy;
__________________
1a Przemówienie komisarza Nicolasa 
Schmita wygłoszone w czwartek 18 
czerwca podczas debaty na temat ochrony 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych przez Unię Europejską w 
kontekście kryzysu wywołanego pandemią 
COVID-19.

Or. en

Poprawka 107
Jarosław Duda

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
publikowania na jednolitych stronach 
internetowych wszystkich informacji 
dotyczących warunków delegowania, a 
szczególnie informacji na temat układów 
zbiorowych lokalnych i regionalnych, ale 
także tych ogólnie obowiązujących; 
podkreśla, że dostęp do informacji jest 
kluczowy ponieważ zapewnia 
pracodawcom jasność prawną oraz 
pozwala na lepszą ochronę praw 
pracowników;

Or. pl

Poprawka 108
Ádám Kósa



PE653.868v01-00 60/89 AM\1208094PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na fakt, że 
społeczeństwa europejskie starzeją się, 
niedobór wykwalifikowanej 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 
realizowanych stosownie do 
zapotrzebowania, który oprócz 
promowania zasady wymiany pokoleń 
będzie sprzyjał cyfryzacji i w którym 
kluczową rolę muszą odgrywać systemy 
szkolnictwa wyższego i szkolenia;

Or. hu

Poprawka 109
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do podjęcia działań 
w celu poprawy wzajemnego uznawania 
umiejętności, które jest obecnie w dużej 
mierze regulowane umowami 
dwustronnymi między poszczególnymi 
państwami członkowskimi; podkreśla, że 
taka sytuacja skutkuje drastycznym 
ograniczeniem liczby i jakości miejsc 
pracy, co negatywnie wpływa na pozycję 
zawodową pracowników i powiązane 
wynagrodzenie;

Or. it

Poprawka 110
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że po pandemii COVID-19 
wszystkie istotne strategie polityczne UE, 
także te mające na celu wzmocnienie 
rynku wewnętrznego, aby wspierać równy 
i zrównoważony rozwój wszystkich 
regionów UE, muszą obejmować 
przywrócenie wysokiej jakości 
zatrudnienia i możliwości produkcji w 
całej Unii;

Or. en

Poprawka 111
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się do Komisji, aby, w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
i samorządami lokalnymi, koordynowała i 
wspierała usuwanie przeszkód 
biurokratycznych i administracyjnych w 
celu uproszczenia uznawania kwalifikacji 
zawodowych specjalistów;

Or. it

Poprawka 112
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. stwierdza, że ze względu na 
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wybuch pandemii COVID państwa 
członkowskie powinny szybko ustanowić 
specjalne wolne od obciążeń i szybkie 
procedury w celu zapewnienia szybkiego 
przepływu pracowników przygranicznych i 
pracowników sezonowych przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych 
warunków pracy;

Or. en

Poprawka 113
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że rynek usług jest 
zwykle szansą dla ludzi młodych, 
migrantów i długotrwale bezrobotnych; 
podkreśla zapotrzebowanie na dobrze 
funkcjonujący rynek usług w celu 
zwalczania bezrobocia wśród młodzieży i 
zachęcania jej do pracy;

Or. en

Poprawka 114
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję i Radę do podjęcia 
działań w celu jak najszybszego 
wznowienia negocjacji dotyczących 
przeglądu rozporządzenia nr 883/2004 w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ponieważ 
należy zapewnić wszystkim obywatelom 
europejskim, którzy udają się do pracy w 
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innym państwie członkowskim, pewność 
przysługujących im praw, a w 
szczególności możliwość korzystania z 
takich samych uprawnień w zakresie 
zabezpieczenia społecznego oraz opieki 
społecznej i zdrowotnej, jakie przysługują 
pracownikom w państwie, w którym 
prowadzą oni działalność i płacą podatki 
związane z pracą;

Or. it

Poprawka 115
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że wszelkie przyszłe 
inicjatywy w zakresie projektowania i 
wdrażania regulacji dotyczących zawodów 
i swobodnego przepływu usług powinny 
koncentrować się na pracownikach, ich 
przedstawicielach i związkach 
zawodowych, a także na interesach 
pracowników i ich ugruntowanej wiedzy 
fachowej, aby zapewnić demokratyczne 
funkcjonowanie i wysokie standardy 
społeczne i środowiskowe; wzywa Komisję 
do pełnego włączenia pracowników, ich 
przedstawicieli i związków zawodowych na 
każdym etapie procedury;

Or. en

Poprawka 116
Jarosław Duda

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa do minimalizowania 
niepotrzebnych obciążeń 
biurokratycznych, gdyż zwiększają one 
chaos prawny; jednocześnie wzywa 
państwa członkowskie do skutecznego 
egzekwowania obowiązującego prawa a 
przede wszystkim do walki z pracą 
nierejestrowaną;

Or. pl

Poprawka 117
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa do pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej i dyrektywy w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, które opierają się na 
wzajemnym uznawaniu w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu usług i 
pracowników, przy jednoczesnym 
ograniczeniu liczby regulowanych norm 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 118
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zauważa, że ułatwianie 
swobodnego przepływu pracowników oraz 
dobrze funkcjonujący rynek usług, bez 
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nieuzasadnionych naruszeń, przyczyni się 
do zwiększenia konwergencji w UE, 
spójności społecznej, a także 
konkurencyjności gospodarki 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 119
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję do zwiększenia 
starań, aby Europejski Urząd ds. Pracy 
zaczął niezwłocznie funkcjonować w celu 
poprawy stosowania i egzekwowania 
prawa Unii w zakresie mobilności 
pracowników i koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 120
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
związkom zawodowym dostępu do miejsc 
pracy i praw pracowników, w 
szczególności pracowników mobilnych;

Or. en
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Poprawka 121
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. zauważa, że co najmniej 80 mln 
pracowników w Europie jest 
niedopasowanych pod względem 
kwalifikacji, a więcej niż pięć na 10 miejsc 
pracy, które są trudne do obsadzenia, 
dotyczy zawodów wymagających wysokich 
kwalifikacji; podkreśla potrzebę 
stworzenia dodatkowych sposobów na 
przyciągnięcie talentów i potrzebnych 
umiejętności; wzywa do odblokowania 
obecnego wniosku w sprawie niebieskiej 
karty;

Or. en

Poprawka 122
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. jest zdania, że tworzenie miejsc 
pracy po pandemii COVID-19 powinno 
być priorytetem Komisji i państw 
członkowskich; wzywa zatem Komisję do 
podjęcia działań na rzecz podtrzymania i 
dalszego otwarcia rynków usług, na 
których istnieje największy potencjał pod 
względem tworzenia miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 123
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. podkreśla znaczenie wspierania i 
aktualizowania umiejętności 
pracowników, w szczególności 
umiejętności cyfrowych, za 
pośrednictwem istniejących mechanizmów 
uznawania i zgodności umiejętności i 
kwalifikacji, takich jak portal EURES, 
platforma internetowa Europass i ESCO;

Or. en

Poprawka 124
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby.

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych takich jak EESSI i 
IMI; wzywa jednocześnie Komisję do 
podjęcia kroków na rzecz stworzenia 
cyfrowego formularza A1 oraz 
europejskiego numeru identyfikacji 
socjalnej oraz wzywa państwa członkowie, 
aby wyposażyły inspektoraty pracy w 
wystarczające zasoby; jednocześnie wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia, 
aby przeprowadzane kontrole były 
proporcjonalne, uzasadnione i 
niedyskryminujące; 

Or. pl
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Poprawka 125
Jarosław Duda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby.

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji ustanowienia 
europejskiego numeru identyfikacji 
socjalnej a państwa członkowskie, aby 
wyposażyły inspektoraty pracy w 
wystarczające zasoby; 

Or. pl

Poprawka 126
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby.

3. zwraca uwagę, że cyfryzacja jest 
zarówno horyzontalnym, jak i 
wertykalnym wyzwaniem dla rynku 
wewnętrznego: pobudza ona do 
świadczenia usług dla przemysłu 
(powiązanie z usługami i poszerzenie ich 
zakresu), tworzy nowe łańcuchy wartości, 
modele biznesowe i konsumpcyjne oraz 
stanowi nowe forum podaży i popytu, co 
oznacza, że możliwości, jakie daje 
cyfryzacja, są niezbędne dla poprawy 
konkurencyjności i jakości rynku pracy; 
na tej podstawie wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby, a jednocześnie zwraca się z 
wyraźnym apelem o obronę przed atakami 
cybernetycznymi jako czynnik 
gwarantujący, któremu należy przyznać 
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istotną rolę;

Or. hu

Poprawka 127
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby.

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych, takich jak 
wprowadzenie identyfikowalnego cyfrowo 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego oraz szybkie ukończenie 
systemu elektronicznej wymiany 
informacji dotyczących zabezpieczenia 
społecznego, aby wzmocnić współpracę 
między państwami członkowskimi i 
umożliwić sprawną i sprawiedliwą 
mobilność pracowników europejskich; 
wzywa również Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
Europejski Urząd ds. Pracy szybko zaczął 
w pełni funkcjonować, oraz do 
wyposażenia inspektoratów pracy w 
wystarczające zasoby do mierzenia się z 
oszustwami i brakiem egzekwowania 
prawodawstwa europejskiego.

Or. en

Poprawka 128
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 3. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby.

członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby; wzywa państwa członkowskie do 
rozszerzenia współpracy i wymiany 
informacji na temat systemów 
zabezpieczenia społecznego; wzywa 
Komisję do przedstawienia inicjatywy 
dotyczącej europejskiego numeru 
zabezpieczenia społecznego, 
zapewniającej pewność prawną 
pracownikom i przedsiębiorstwom, a 
jednocześnie skutecznie kontrolującej 
również praktyki podwykonawców oraz 
zwalczającej oszustwa społeczne, takie jak 
fałszywe samozatrudnienie, fikcyjne 
delegowanie, firmy przykrywki i inne 
sztuczne struktury;

Or. en

Poprawka 129
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby.

3. zwraca uwagę, że zarówno 
pracownicy, jak i przedsiębiorstwa oraz 
konsumenci ponoszą konsekwencje 
niewłaściwego wdrażania i obchodzenia 
przepisów dotyczących zabezpieczenia 
społecznego, prawa pracy i układów 
zbiorowych; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia właściwego wdrażania i 
egzekwowania obowiązujących przepisów, 
w tym ochrony pracowników, a tym 
samym do ułatwiania transgranicznego 
świadczenia usług, zwalczania dumpingu 
socjalnego oraz zagwarantowania 
równych warunków działania; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by 
promowały korzystanie z narzędzi 
cyfrowych oraz wyposażyły inspektoraty 
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pracy w wystarczające zasoby.

Or. en

Poprawka 130
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby.

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby; wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia wszystkich elementów systemu 
elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego 
(EESSI), aby zapewnić skuteczniejszą 
współpracę między instytucjami 
zabezpieczenia społecznego oraz szybsze, 
prowadzone drogą cyfrową rozpatrywanie 
poszczególnych przypadków z korzyścią 
dla obywateli w sytuacjach 
transgranicznych;

Or. en

Poprawka 131
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Stéphane Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby.

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
krajowe inspektoraty pracy w 
wystarczające zasoby; wzywa w związku z 
tym państwa członkowskie, aby w pełni 
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zapoczątkowały cyfryzację usług 
publicznych w dążeniu do ułatwienia 
sprawiedliwej mobilności pracowników, w 
szczególności w odniesieniu do 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.

Or. fr

Poprawka 132
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby.

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby; wzywa Komisję do jak 
najszybszego zapewnienia pełnego 
funkcjonowania Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy, aby zapewnić lepszą 
koordynację między krajowymi 
inspekcjami pracy i rozwiązać problem 
transgranicznego dumpingu socjalnego.

Or. en

Poprawka 133
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby.

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych, w przypadku których 
równie ważne jest szkolenie obywateli i 
pracowników, oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
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zasoby, aby mogły one odpowiednio 
prowadzić działalność, przeciwdziałając 
wszelkim formom nadużyć.

Or. it

Poprawka 134
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych oraz wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające 
zasoby.

3. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i samorządy lokalne, by 
promowały korzystanie z narzędzi 
cyfrowych oraz wyposażyły inspektoraty 
pracy w wystarczające zasoby.

Or. it

Poprawka 135
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że pracownicy 
niepełnosprawni nadal napotykają na 
wiele przeszkód, które utrudniają lub 
uniemożliwiają pełne korzystanie ze 
swobodnego przepływu usług; wzywa 
państwa członkowskie do niezwłocznego 
wdrożenia europejskiego aktu w sprawie 
dostępności, aby skutecznie usunąć 
bariery dla pracowników 
niepełnosprawnych 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 
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integrację pracowników 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 136
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że szkodliwe praktyki w 
zakresie swobodnego przepływu 
pracowników mają niekorzystny wpływ na 
każde państwo członkowskie; wzywa 
Komisję do bardziej zdecydowanych 
działań w celu zapewnienia skutecznej 
koordynacji i wymiany informacji między 
państwami członkowskimi, tak aby 
poprawić egzekwowanie procedur i 
kontroli dotyczących transgranicznego 
świadczenia usług, w tym praw 
pracowników, skutecznie wykrywając 
nadużycia i wyzysk, w tym oszustwa 
socjalne, fałszywe samozatrudnienie, 
fikcyjne delegowanie, firmy przykrywki i 
sztuczne struktury, w ramach 
podwykonawstwa i w łańcuchach dostaw; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wzmocnienia wspólnych inspekcji pracy;

Or. en

Poprawka 137
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
europejskiego rejestru zabezpieczenia 
społecznego oraz europejskiego numeru 
zabezpieczenia społecznego, aby zapewnić 
pracownikom i przedsiębiorstwom 
pewność prawną, a jednocześnie 
skutecznie kontrolować praktyki 
podwykonawców i zwalczać oszustwa 
socjalne; w tym kontekście wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
właściwego wdrażania i egzekwowania 
prawa Unii, aby ułatwić swobodny 
przepływ i ochronę socjalną pracowników, 
a także transgraniczne świadczenie usług, 
zapewniając w ten sposób równość szans 
na obszarze jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że stworzenie cyfrowego, 
dynamicznego systemu wykrywania i 
wymiany danych między państwami 
członkowskimi mogłoby ułatwić walkę z 
nadużyciami i nieprzestrzeganiem praw 
pracowników mobilnych, 
przygranicznych, transgranicznych i 
sezonowych oraz walkę z pracą 
nierejestrowaną, a także ułatwić 
wskazanie właściwego systemu 
zabezpieczenia społecznego, któremu 
podlegają tacy pracownicy; w związku z 
tym wzywa Komisję do przygotowania, z 
myślą o sprawnym przedstawieniu 
wniosku, wyczerpującej oceny skutków 
wprowadzenia cyfrowo identyfikowalnego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
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społecznego;

Or. en

Poprawka 139
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie inicjatywy dotyczącej 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego; przypomina, że wniosek taki 
może ułatwić życie każdemu obywatelowi 
Unii korzystającemu z podstawowego 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się; przypomina, że europejski numer 
zabezpieczenia społecznego może 
poprawić identyfikowalność zakresu 
zabezpieczenia społecznego i składek z 
tego tytułu, a tym samym stanowić 
wsparcie dla obywateli i przedsiębiorstw 
przestrzegających przepisów dotyczących 
zabezpieczenia społecznego, jednocześnie 
w miarę możliwości usprawniając walkę z 
podmiotami przestępczymi podważającymi 
równe warunki działania.

Or. en

Poprawka 140
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że wszelkie środki, 
które zakazują świadczenia usług, 
utrudniają je lub czynią je mniej 
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atrakcyjnym niż świadczenie usług przez 
podmiot mający siedzibę w danym kraju, 
stanowią naruszenie TFUE (art. 49), a 
także dyrektywy usługowej 
(2006/123/WE); apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o ułatwienie 
wykonywania pracy transgranicznej przez 
usunięcie barier, takich jak przepisy 
prawa i cła, które są szkodliwe dla pracy 
transgranicznej;

Or. en

Poprawka 141
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
unikania, na szczeblu krajowym i 
regionalnym, nadmiernie rygorystycznego 
wdrażania oraz nieproporcjonalnych 
wymogów regulacyjnych, które to 
działania utrudniają wykonywanie pracy 
transgranicznej; wzywa państwa 
członkowskie do dokładnego wdrożenia 
obowiązujących przepisów, a tym samym 
do ułatwienia transgranicznego 
świadczenia usług oraz zagwarantowania 
równych warunków działania; 

Or. en

Poprawka 142
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
mających na celu wzmocnienie i 
promowanie dialogu społecznego i 
autonomii partnerów społecznych oraz 
zachęcanie pracowników do zrzeszania 
się, co stanowi jeden z podstawowych 
instrumentów służących osiągnięciu 
wysokich standardów jakości 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 143
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do państw 
członkowskich i samorządów lokalnych o 
koordynację w celu unikania 
nieuczciwych praktyk między różnymi 
branżami w tym samym sektorze, które 
prowadzą do dumpingu socjalnego i 
płacowego;

Or. it

Poprawka 144
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do pilnej transpozycji 
dyrektywy 2019/882 w sprawie wymogów 
dostępności produktów i usług;
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Or. hu

Poprawka 145
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia w trybie 
pilnym właściwego wdrażania i 
egzekwowania obowiązujących przepisów 
unijnych dotyczących praw pracowników 
transgranicznych i sezonowych, w 
szczególności prawa do równego 
wynagrodzenia za tę samą pracę w tym 
samym miejscu, a także godnych 
warunków pracy i zatrudnienia; 
podkreśla, że kobiety i młodzi pracownicy 
mobilni to grupy szczególnie narażone 
zagrożenia; podkreśla w tym kontekście 
potrzebę nasilenia skoordynowanych i 
wspólnych inspekcji pracy na szczeblu 
krajowym i transgranicznym; podkreśla, 
że należy podjąć zdecydowane działania w 
celu zapewnienia, aby pracownicy 
transgraniczni i sezonowi rozumieli 
wszystkie informacje dotyczące zawartych 
umów i wynikających z nich praw i 
obowiązków oraz mieli do nich pełny 
dostęp przed wyjazdem do pracy, a także 
aby ich umowy były udostępniane 
właściwym organom; wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia zdolności 
inspekcji pracy oraz do priorytetowego 
traktowania sektorów, w których prawa 
pracowników są zagrożone;

Or. en
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Poprawka 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że rozwój usług 
związanych z przełomowymi lub 
pojawiającymi się technologiami wymaga 
odpowiedniej skali funkcjonowania rynku 
i odpowiednich możliwości, aby uzasadnić 
inwestycje i wspierać rozwój 
przedsiębiorstw; uważa, że obecny stan 
rynku wewnętrznego nie uzasadnia w 
pełni takich inwestycji; przypomina, że 
wiele innowacyjnych lub rozwijających się 
przedsiębiorstw stara się założyć siedzibę 
poza Europą po osiągnięciu określonej 
wielkości; podkreśla, że aby 
przedsiębiorstwa europejskie mogły 
pozostać w znacznym stopniu 
zlokalizowane w głównych siedzibach, 
były konkurencyjne, operacyjne i 
zapewniały wysokiej jakości miejsca pracy 
w Europie, konieczna jest realizacja 
swobody świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 147
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że europejska e-karta usług może 
stworzyć dodatkowe luki w istniejących 
przepisach oraz utrudniać skuteczne 
kontrole i egzekwowanie obowiązujących 
przepisów przez skuteczne wprowadzenie 
zasady kraju pochodzenia; jest zdania, że 
taka propozycja jest programem wsparcia 
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dla pracy nierejestrowanej, firm 
przykrywek, unikania norm pracy, 
sprawiedliwego wynagrodzenia i układów 
zbiorowych oraz dla dumpingu 
socjalnego; wzywa zatem Komisję do 
wycofania wniosku ustawodawczego 
dotyczącego e-karty usług zgodnie z 
wcześniejszym wnioskiem Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 148
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zauważa, że europejski jednolity 
rynek stanowi największy zintegrowany 
rynek na świecie, który od początku 
istnienia zwiększył realny PKB na 
mieszkańca o 12–22 %; podkreśla 
ogromne skutki gospodarcze pandemii 
COVID-19, które osłabiają swobodny 
przepływ usług i pracowników; podkreśla 
potrzebę stworzenia europejskiego 
programu telepracy, który zapewni 
minimalne i jasne standardy dla pracy na 
odległość, minimalizując tym samym 
negatywny wpływ pandemii na wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, a 
także zapewniając pewność prawa w całej 
UE1a;
__________________
1a Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego, „Single market and the 
pandemic: Impacts, EU action and 
recovery” [Jednolity rynek a pandemia: 
skutki, działania UE i odbudowa], 
czerwiec 2020 r.

Or. en
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Poprawka 149
Johan Danielsson, Alicia Homs Ginel, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do uwzględnienia 
aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy 
jako kluczowych dla wzmocnienia 
jednolitego rynku w sposób 
zrównoważony pod względem społecznym 
i stworzenia uczciwej konkurencji na 
jednolitym rynku; uważa, że Komisja 
powinna przyjąć nowe i ambitne 
strategiczne ramy UE dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uwzględniające perspektywę 
wyeliminowania zgonów związanych z 
pracą; wzywa ponadto Komisję, by nadal 
ustalała wiążące dopuszczalne wartości 
narażenia zawodowego na substancje 
rakotwórcze w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 150
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania mobilnym 
pracownikom odpowiednich warunków 
przez ułatwienie koordynacji usług w 
zakresie zabezpieczenia społecznego;

Or. en
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Poprawka 151
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że państwa 
członkowskie mogą zgodnie z prawem 
wykorzystywać względy interesu 
publicznego do ograniczania lub 
zaostrzania przepisów dotyczących usług 
transgranicznych, zgodnie z 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości; przypomina w związku z 
tym, że te względy obejmują m.in. ochronę 
konsumentów, ochronę środowiska i cele 
polityki społecznej, a zatem nie należy ich 
traktować jako środków ograniczających 
przepisy dotyczące usługi w zakresie 
handlu transgranicznego, które w 
przeciwnym razie zwiększyłyby 
niepewność prawa; podkreśla, że zasada 
kraju przeznaczenia respektuje przepisy 
lokalne, w tym przepisy dotyczące prawa 
pracy i postanowienia układów 
zbiorowych pracy; ponownie podkreśla, że 
zawody regulowane mogą być niezbędne 
dla ochrony konsumentów, interesu 
publicznego i praworządności; uznaje, że 
niektóre wymogi, takie jak ograniczenia 
terytorialne i testy potrzeb 
ekonomicznych, tworzą nieuzasadnione 
przeszkody dla transgranicznego 
prowadzenia przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 152
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)



PE653.868v01-00 84/89 AM\1208094PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że nadrzędny interes 
publiczny, na który powołują się państwa 
członkowskie, często uzasadnia przepisy 
ograniczające dostęp do usług lub ich 
świadczenie, jeżeli przepisy te są 
proporcjonalne, co znajduje potwierdzenie 
w wielu orzeczeniach Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości1a; zauważa, że 
w wielu przypadkach nadrzędny interes 
publiczny polega na ochronie jakości i 
konsumentów, a jego uzasadnione wyjątki 
są niedyskryminujące, proporcjonalne, 
odpowiednie i celowe; 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 nie tylko na kryteriach 
ilościowych, ale również jakościowych;
__________________
1a https://eur-
lex.europa.eu/search.html?typeOfCourtSt
atus=COURT_JUSTICE&DB_TYPE_CO
URT=COURT_JUSTICE&textScope0=ti-
te&qid=1591182297109&DTS_DOM=EU
_LAW&type=advanced〈=en&andText0=
%22Overriding%20reasons%20in%20the
%20public%20interest%22&SUBDOM_I
NIT=EU_CASE_LAW&DTS_SUBDOM=
EU_CASE_LAW

Or. en

Poprawka 153
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego 
gwarantującego, że przedsiębiorstwo, 
które zleca innemu przedsiębiorstwu 
świadczenie usług w jego imieniu, może 
zostać obarczone odpowiedzialnością za 
wypłacenie pracownikom wszystkich 
przysługujących im należności lub 
składek należnych publicznym funduszom 
lub instytucjom partnerów społecznych, 
regulowanych przez prawo lub układ 
zbiorowy, oprócz lub zamiast pracodawcy;

Or. en

Poprawka 154
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. uważa, że wniosek Komisji w 
sprawie reformy procedury powiadomień 
dotyczącej usług podważa kompetencje 
ustawodawcze państw członkowskich w 
dziedzinie usług i nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości; wzywa w związku z tym 
Komisję do wycofania tego wniosku;

Or. en

Poprawka 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. ostrzega, że bez dalszej reformy 
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usług zagrożona może być relokacja 
produkcji z powrotem do UE, a 
europejskie przedsiębiorstwa mogą nie 
mieć solidnych podstaw do konkurowania 
na arenie międzynarodowej i oferowania 
wysokiej jakości miejsc pracy w UE;

Or. en

Poprawka 156
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. zwraca się do Komisji o zwalczanie 
wykorzystywania firm przykrywek i pracy 
nierejestrowanej w celu 
zagwarantowania, że swoboda 
świadczenia usług nie prowadzi do 
dumpingu socjalnego lub nieuczciwej 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 157
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zapewniły świadczenie 
usług w ogólnym interesie gospodarczym, 
w tym usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym, z zachowaniem 
powszechnego dostępu, wysokiej jakości, 
przystępności cenowej i jasnych zasad 
finansowania; uważa, że Komisja 
powinna przedstawić inicjatywy 
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wykorzystujące wszystkie dostępne 
rozwiązania, na podstawie art. 14 
Traktatu i protokołu 26 do Traktatu oraz 
spójnie z nimi, a także zapewnić 
możliwość świadczenia usług w ogólnym 
interesie gospodarczym i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym na 
odpowiednim szczeblu, przestrzegając 
zasady pomocniczości;

Or. en

Poprawka 158
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. wzywa Komisję do wskazania luk 
w ochronie i ewentualnych koniecznych 
zmian dyrektywy 2008/104/WE w sprawie 
pracy tymczasowej w celu zapewnienia 
pracownikom tymczasowym godnych 
warunków pracy i zatrudnienia oraz 
uczciwej konkurencji między agencjami 
pracy tymczasowej;

Or. en

Poprawka 159
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by poprawiły unijne 
przepisy oraz koordynację organów 
krajowych, mając na celu ułatwienie 
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wykrywania przypadków uchylania się od 
opodatkowania; zachęca Komisję i 
państwa członkowskie do zaproponowania 
wiążącego planu działania na rzecz 
zwalczania uchylania się od 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 160
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. wzywa państwa członkowskie do 
zakazania podwykonawstwa, tak aby 
pracodawcy brali bezpośrednią 
odpowiedzialność za pracowników, 
minimalizowali rotację pracowników w 
miejscu pracy, w którym istnieje poważne 
zagrożenie dla zdrowia publicznego, oraz 
zaprzestali stosowania umów o pracę, 
które nie gwarantują pewności 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 161
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. zachęca Komisję do uzupełnienia 
publikowanych danych odpowiednimi 
danymi wynikającymi z systemu IMI, 
SOLVIT, ChAP i innych odpowiednich 
zasobów;

Or. en
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Poprawka 162
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. podkreśla, że wspieranie 
jednolitego rynku, w tym swobodnego 
przepływu usług i osób, ma zasadnicze 
znaczenie dla zwalczania kryzysu 
gospodarczego wywołanego przez COVID-
19; wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do złagodzenia 
nieproporcjonalnych i nieuzasadnionych 
ograniczeń w swobodnym przepływie w 
obrębie jednolitego rynku;

Or. en


