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Poprawka 181
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się 
nierówności i działań wymierzonych 
przeciwko solidarności w państwach 
członkowskich oraz pomiędzy państwami 
członkowskimi poprzez podjęcie 
odpowiednich środków, takich jak 
wzmocnienie systemów taryfowych oraz 
wypracowanie skoordynowanego 
podejścia do systemów minimalnych 
świadczeń pracowniczych dla wszystkich 
grup wiekowych, poprzez ustanowienie 
dochodu minimalnego, płacy minimalnej i 
emerytury minimalnej;

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności promowania 
solidarności w państwach członkowskich w 
celu osiągnięcia równości i godności 
należnej każdej osobie i każdemu 
obywatelowi Unii poprzez podjęcie 
odpowiednich i konkretnych środków;

Or. es

Poprawka 182
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się 
nierówności i działań wymierzonych 
przeciwko solidarności w państwach 
członkowskich oraz pomiędzy państwami 

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim, że zapobieganie ubóstwu 
osób pracujących musi wpisywać się w 
dążenie do osiągnięcia nadrzędnego celu, 
jakim jest ograniczenie ubóstwa w UE; 
podkreśla potrzebę zwalczania ubóstwa 
osób pracujących poprzez pozytywną 
konwergencję społeczno-gospodarczą oraz 
poprzez podjęcie odpowiednich i 
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członkowskimi poprzez podjęcie 
odpowiednich środków, takich jak 
wzmocnienie systemów taryfowych oraz 
wypracowanie skoordynowanego 
podejścia do systemów minimalnych 
świadczeń pracowniczych dla wszystkich 
grup wiekowych, poprzez ustanowienie 
dochodu minimalnego, płacy minimalnej i 
emerytury minimalnej;

ukierunkowanych środków, takich jak 
wspieranie równych szans w zakresie 
kształcenia i szkolenia od najmłodszych 
lat, zapewnienie dostępu do przystępnych 
cenowo usług wysokiej jakości, w tym 
opieki nad dziećmi, promowanie 
równouprawnienia płci, wyeliminowanie 
dysproporcji regionalnych, zapewnienie 
solidnych systemów ochrony socjalnej 
oraz wspieranie dialogu społecznego;

Or. en

Poprawka 183
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych 
dla wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, 
płacy minimalnej i emerytury minimalnej;

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wyeliminowanie luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami, w tym poprzez odpowiednie 
świadczenia finansowe na rzecz opieki 
nad dziećmi w okresie urlopu 
macierzyńskiego i rodzicielskiego, a także 
poprzez sprawiedliwe i odpowiednie 
odzwierciedlenie w systemach 
emerytalnych cennego wkładu związanego 
z wychowywaniem dzieci w tych okresach, 
poprzez zapewnienie odpowiednich 
systemów zabezpieczenia społecznego dla 
wszystkich grup wiekowych, dostarczenie 
wysokiej jakości systemów opieki nad 
dziećmi i krewnymi pozostającymi na 
utrzymaniu lub stworzenie systemu 
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obejmującego godziwe wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 184
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych 
dla wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, 
płacy minimalnej i emerytury minimalnej;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia godnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz do zwalczania 
pogłębiających się nierówności w 
państwach członkowskich oraz pomiędzy 
państwami członkowskimi poprzez 
podjęcie odpowiednich środków, takich jak 
wzmocnienie systemów taryfowych;

Or. en

Poprawka 185
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 

1. podkreśla, że państwa 
członkowskie ponoszą wyłączną 
odpowiedzialność za wdrażanie polityki 
mającej na celu poprawę standardów 
życia oraz zwalczanie nierówności w 
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zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych 
dla wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, 
płacy minimalnej i emerytury minimalnej;

swoim narodzie; uważa, że Komisja 
powinna powstrzymać się od dalszej 
ingerencji w sprawy społeczne państw 
członkowskich i zamiast tego skupić swoje 
priorytety na wyeliminowaniu 
niedoskonałości wspólnego rynku, 
unikając bezustannego dążenia do dalszej 
harmonizacji;

Or. en

Poprawka 186
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla 
wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, płacy 
minimalnej i emerytury minimalnej;

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla 
wszystkich grup wiekowych; podkreśla, że 
te cele mogą zostać osiągnięte poprzez 
ustanowienie takich instrumentów jak 
narodowy dochód minimalny, płaca 
minimalna i emerytura minimalna 
zgodnie z kompetencjami i prawem 
obowiązującym w poszczególnych 
państwach członkowskich;
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Poprawka 187
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych 
dla wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, 
płacy minimalnej i emerytury minimalnej;

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wprowadzenie systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych;

Or. fr

Poprawka 188
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
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solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych 
dla wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, 
płacy minimalnej i emerytury minimalnej;

solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
krajowych;

Or. en

Poprawka 189
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla 
wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, płacy 
minimalnej i emerytury minimalnej;

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków; 
zachęca państwa członkowskie do 
wzmocnienia systemów taryfowych oraz 
przyjęcia skoordynowanego podejścia w 
drodze wymiany najlepszych praktyk 
dotyczących zagwarantowania systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla 
wszystkich grup wiekowych, dochodu 
minimalnego i emerytury minimalnej;

Or. en

Poprawka 190
Elisabetta Gualmini
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla 
wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, płacy 
minimalnej i emerytury minimalnej;

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz propagowanie gospodarki 
społecznej, wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla 
wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, płacy 
minimalnej i emerytury minimalnej;

Or. en

Poprawka 191
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
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takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla 
wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, płacy 
minimalnej i emerytury minimalnej;

takich jak wzmocnienie systemów 
negocjacji zbiorowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla 
wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, płacy 
minimalnej i emerytury minimalnej w 
pierwszym filarze;

Or. en

Poprawka 192
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla 
wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, płacy 
minimalnej i emerytury minimalnej;

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim w szczególności o 
konieczności realizacji celu osiągnięcia 
porównywalnych warunków życia poprzez 
pozytywną konwergencję społeczną oraz o 
konieczności zwalczania pogłębiających 
się nierówności i działań wymierzonych 
przeciwko solidarności w państwach 
członkowskich oraz pomiędzy państwami 
członkowskimi poprzez podjęcie 
odpowiednich środków, takich jak 
wzmocnienie systemów taryfowych oraz 
wypracowanie skoordynowanego podejścia 
do systemów minimalnych świadczeń 
pracowniczych dla wszystkich grup 
wiekowych, poprzez ustanowienie 
dochodu minimalnego, płacy minimalnej i 
emerytury minimalnej;

Or. de

Poprawka 193
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla 
wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, płacy 
minimalnej i emerytury minimalnej;

1. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności realizacji 
celu osiągnięcia porównywalnych 
warunków życia poprzez pozytywną 
konwergencję oraz o konieczności 
zwalczania pogłębiających się nierówności 
i działań wymierzonych przeciwko 
solidarności w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi 
poprzez podjęcie odpowiednich środków, 
takich jak wzmocnienie systemów 
taryfowych oraz wypracowanie 
skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla 
wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie odpowiedniego dochodu 
minimalnego, płacy zapewniającej 
utrzymanie na minimalnym poziomie i 
emerytury minimalnej;

Or. en

Poprawka 194
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że rozwiązanie 
problemu ubóstwa osób pracujących 
wymaga likwidacji przyczyn leżących u 
jego podstaw, związanych między innymi z 
kształceniem i szkoleniem; apeluje do 
Komisji, aby wezwała państwa 
członkowskie do inwestowania w wysokiej 
jakości kształcenie i szkolenie, do 
wymiany dobrych praktyk oraz do 
zwrócenia szczególnej uwagi na uczenie 
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się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 195
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że transformacja 
cyfrowa i rosnąca liczba zawodów 
wymagających wysokich kwalifikacji 
wymagają ukierunkowanych inwestycji w 
uczenie się przez całe życie, aby pomóc 
pracownikom w przystosowaniu się do 
zmian lub zdobyciu lepiej płatnej pracy, 
ponieważ w perspektywie długoterminowej 
umożliwi to ograniczenie ubóstwa osób 
pracujących w UE; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do udzielenia 
spójnego i kompleksowego wsparcia dla 
wypracowywania niezbędnych 
umiejętności cyfrowych, aby zapewnić 
szybką i skuteczną transformację cyfrową;

Or. en

Poprawka 196
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że należy stworzyć ramy 
prawne mające na celu uregulowanie 
warunków pracy zdalnej w całej UE, aby 
zapewnić godne warunki pracy i 
zatrudnienia w ramach gospodarki 
cyfrowej, przyczyniając się w ten sposób 
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do zmniejszenia nierówności i 
rozwiązania problemu ubóstwa osób 
pracujących;

Or. en

Poprawka 197
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić 
jedynie poprzez dobrze funkcjonujące 
systemy taryfowe i systemy płacy 
minimalnej;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 198
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 

skreśla się
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wolne od ubóstwa można zapewnić 
jedynie poprzez dobrze funkcjonujące 
systemy taryfowe i systemy płacy 
minimalnej;

Or. en

Poprawka 199
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić 
jedynie poprzez dobrze funkcjonujące 
systemy taryfowe i systemy płacy 
minimalnej;

2. wyraża przekonanie, że praca daje 
człowiekowi godność oraz stwarza mu 
pole do samorealizacji i rozwoju 
osobistego, a w obecnej sytuacji kryzysu 
największe znaczenie ma wspieranie 
takich ram zatrudnienia, w których 
tworzenie miejsc godnej pracy powinno 
stanowić główny priorytet państw 
członkowskich;

Or. es

Poprawka 200
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 

2. wyraża przekonanie, że samo 
ukierunkowanie na zatrudnienie i płace 
nie wystarczy do rozwiązania problemu 
ubóstwa osób pracujących; uważa, że 
należy promować całościowe podejście 
łączące zarówno bezpośrednie, jak i 
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zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić 
jedynie poprzez dobrze funkcjonujące 
systemy taryfowe i systemy płacy 
minimalnej;

pośrednie środki ukierunkowane na 
gospodarstwo domowe i indywidualne 
dochody;

Or. en

Poprawka 201
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy 
taryfowe i systemy płacy minimalnej;

2. wyraża przekonanie, że zasada 
„Praca jest najlepszym sposobem na 
wyjście z ubóstwa” musi pozostać w 
centrum prowadzonych polityk, aby 
umożliwić wszystkim godne życie, w tym w 
branżach, w których do tej pory przeważa 
praca niskopłatna, a także nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia; stwierdza, 
że ze względu na likwidację systemów 
zabezpieczenia społecznego, prawa 
rynkowe określone przez nieuczciwą 
konkurencję i wolny handel życie wolne 
od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy 
taryfowe i systemy płacy minimalnej, ale 
przede wszystkim poprzez politykę 
ochrony naszych rynków przed 
dumpingiem społecznym, który w 
znacznym stopniu przyczynia się do 
niestabilności wielu europejskich 
sektorów gospodarki;

Or. fr

Poprawka 202
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska



PE655.980v01-00 16/150 AM\1212061PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić 
jedynie poprzez dobrze funkcjonujące 
systemy taryfowe i systemy płacy 
minimalnej;

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego;

Or. pl

Poprawka 203
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy 
taryfowe i systemy płacy minimalnej;

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia oraz że życie wolne od 
ubóstwa musi stać się priorytetem 
politycznym i wymaga intensywnych 
wysiłków w celu wypracowania 
odpowiednich rozwiązań dla tego 
złożonego problemu;

Or. en

Poprawka 204
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Radan Kanev, Loucas Fourlas, Maria 
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Walsh, Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy 
taryfowe i systemy płacy minimalnej;

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że do 
osiągnięcia celu, jakim jest społeczeństwo 
wolne od ubóstwa, potrzebne są dobrze 
funkcjonujące systemy taryfowe i systemy 
płacy minimalnej;

Or. en

Poprawka 205
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy 
taryfowe i systemy płacy minimalnej;

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” sprawdza się w mniejszym 
stopniu z powodu istnienia branż pracy 
niskopłatnej, nietypowych i niepewnych 
form zatrudnienia, a także likwidacji 
systemów zabezpieczenia społecznego oraz 
że życie wolne od ubóstwa można 
zapewnić jedynie poprzez dobrze 
funkcjonujące systemy taryfowe i systemy 
płacy minimalnej;

Or. en
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Poprawka 206
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy 
taryfowe i systemy płacy minimalnej;

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy 
taryfowe i skuteczne systemy ustawowej 
płacy minimalnejtam, gdzie takowe 
obowiązują;

Or. en

Poprawka 207
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy 
taryfowe i systemy płacy minimalnej;

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy 
taryfowe lub, w stosownych przypadkach, 



AM\1212061PL.docx 19/150 PE655.980v01-00

PL

systemy płacy minimalnej;

Or. en

Poprawka 208
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu 
istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy 
taryfowe i systemy płacy minimalnej;

2. wyraża przekonanie, że w 
dzisiejszych czasach zasada „Praca jest 
najlepszym sposobem na wyjście z 
ubóstwa” często nie sprawdza się już z 
powodu istnienia branż pracy niskopłatnej, 
nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie 
wolne od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy 
taryfowe i systemy płacy minimalnej;

Or. de

Poprawka 209
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że w celu 
przeciwdziałania niepewności 
zatrudnienia i ubóstwu zasadnicze 
znaczenie ma zakładanie działalności 
gospodarczej; jest przekonany o 
konieczności pobudzania 
przedsiębiorczości, w tym wśród kobiet i 
ludzi młodych; przypomina o potrzebie 
wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw, które tworzą miejsca 
pracy i dobrobyt oraz stanowią podstawę 
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europejskiej tkanki gospodarczej; zwraca 
uwagę, że zwiększają one witalność 
regionów, przyczyniają się do innowacji 
oraz do tworzenia konkurencyjnego, 
zróżnicowanego i zrównoważonego rynku 
pracy; podkreśla, że unijne prawodawstwo 
musi być przyjazne dla przedsiębiorstw, 
zwłaszcza dla małych i średnich 
przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 210
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że wysokiej jakości 
edukacja, w tym kształcenie i szkolenie 
zawodowe, ma zasadnicze znaczenie dla 
ograniczenia nierówności, zwiększenia 
możliwości zatrudnienia i zdolności 
adaptacyjnych pracowników oraz 
ułatwienia im skutecznego podejmowania 
zatrudnienia; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia równego 
dostępu do kształcenia i szkolenia 
sprzyjającego włączeniu oraz do 
zwiększenia wysiłków na rzecz 
ograniczenia zjawiska wczesnego 
kończenia nauki;

Or. en

Poprawka 211
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o ochronę osób 
mających niepewne lub niestandardowe 
formy zatrudnienia oraz objęcie ich 
przepisami ustanawiającymi wymóg 
zapewnienia godnych warunków pracy i 
odpowiedniej ochrony socjalnej; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ograniczenia niepewnych i 
niestandardowych form zatrudnienia w 
sektorach, w których jest to możliwe i 
korzystne;

Or. ro

Poprawka 212
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że do ograniczenia 
nierówności i zmniejszenia poziomu 
ubóstwa potrzebny jest dostęp do wysokiej 
jakości usług publicznych; uważa, że 
należy określić ambitne minimalne 
poziomy zapewniające pełne 
poszanowanie godności dzięki pełnej 
dostępności usług opieki zdrowotnej, 
edukacji, mieszkalnictwa, dostaw energii 
oraz ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 213
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do przedstawienia 
dyrektywy ramowej UE w sprawie 
dochodu minimalnego oraz krajowych 
systemów podstawowych świadczeń 
pracowniczych;

Or. en

Poprawka 214
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do przedstawienia 
unijnych ram dotyczących chroniących 
przed ubóstwem systemów minimalnych 
świadczeń;

Or. de

Poprawka 215
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania 
porozumień zbiorowych oraz do 
respektowania i egzekwowania prawa do 
sprawiedliwej płacy minimalnej, na 
podstawie zobowiązań wynikających z 
konwencji MOP, ze zrewidowanej 
Europejskiej karty społecznej oraz 
Europejskiego filaru spraw socjalnych;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania kierunków 
polityki promujących przedsiębiorczość i 
wspieranie przedsiębiorców w celu 
tworzenia miejsc pracy o odpowiednim 
poziomie godności, na którą zasługuje 
każda osoba pracująca na własny lub 
cudzy rachunek, na podstawie zobowiązań 
wynikających z konwencji MOP, ze 
zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
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socjalnych;

Or. es

Poprawka 216
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy minimalnej, na podstawie 
zobowiązań wynikających z konwencji 
MOP, ze zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
socjalnych;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy minimalnej, na podstawie 
zobowiązań wynikających z konwencji 
MOP, ze zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej, Europejskiego filaru spraw 
socjalnych oraz celów zrównoważonego 
rozwoju; wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania osobom 
niepełnosprawnym możliwości 
korzystania z przysługujących im praw 
pracowniczych i związkowych na równych 
zasadach z innymi osobami;

Or. en

Poprawka 217
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 
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zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy minimalnej, na podstawie 
zobowiązań wynikających z konwencji 
MOP, ze zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
socjalnych;

zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy, na podstawie zobowiązań 
wynikających z konwencji MOP, ze 
zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
socjalnych;

Or. en

Poprawka 218
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy minimalnej, na podstawie 
zobowiązań wynikających z konwencji 
MOP, ze zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
socjalnych;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy, na podstawie zobowiązań 
wynikających z konwencji MOP, ze 
zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
socjalnych;

Or. pl

Poprawka 219
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz likwidacji przepisów 
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się, negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy minimalnej, na podstawie 
zobowiązań wynikających z konwencji 
MOP, ze zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
socjalnych;

krajowych utrudniających negocjacje 
zbiorowe, a także korzystanie z prawa do 
stowarzyszania się, negocjowania i 
zawierania porozumień zbiorowych oraz 
do respektowania i egzekwowania prawa 
do sprawiedliwego wynagrodzenia, w tym 
do skutecznej ustawowej płacy minimalnej 
tam, gdzie ona obowiązuje, na podstawie 
zobowiązań wynikających z konwencji 
MOP, ze zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
socjalnych;

Or. en

Poprawka 220
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy minimalnej, na podstawie 
zobowiązań wynikających z konwencji 
MOP, ze zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
socjalnych;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy minimalnej, na podstawie 
zobowiązań wynikających z konwencji 
MOP, ze zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz zobowiązania na rzecz 
planu działania w ramach Europejskiego 
filaru spraw socjalnych;

Or. en

Poprawka 221
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy minimalnej, na podstawie 
zobowiązań wynikających z konwencji 
MOP, ze zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
socjalnych;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych na szczeblu przedsiębiorstwa 
oraz ,w stosownych przypadkach, do 
respektowania i egzekwowania prawa do 
sprawiedliwej płacy minimalnej, na 
podstawie zobowiązań wynikających z 
konwencji MOP, ze zrewidowanej 
Europejskiej karty społecznej oraz 
Europejskiego filaru spraw socjalnych;

Or. en

Poprawka 222
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy minimalnej, na podstawie 
zobowiązań wynikających z konwencji 
MOP, ze zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
socjalnych;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania negocjacji 
zbiorowych oraz prawa do stowarzyszania 
się, negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do respektowania i 
egzekwowania prawa do sprawiedliwej 
płacy minimalnej tam, gdzie ona 
obowiązuje, na podstawie zobowiązań 
wynikających z konwencji MOP, ze 
zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej oraz Europejskiego filaru spraw 
socjalnych;

Or. en

Poprawka 223
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że jednym z 
zasadniczych kroków w kierunku 
ograniczenia nierówności jest 
wyeliminowanie utrzymującej się luki 
płacowej między kobietami a 
mężczyznami; wzywa państwa 
członkowskie, aby nie ustawały w 
wysiłkach na rzecz wyeliminowania luki 
płacowej między kobietami a mężczyznami 
przez egzekwowanie zasady równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę;

Or. en

Poprawka 224
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie mężczyznom 
i kobietom równego uczestnictwa w rynku 
pracy i równych możliwości na nim oraz o 
wprowadzanie inicjatyw promujących 
dostęp kobiet do finansowania, 
przedsiębiorczość kobiet oraz niezależność 
finansową kobiet;

Or. en

Poprawka 225
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że zmiany 
technologiczne oraz zmiany w strukturze 
gospodarki powodują coraz większe 
skupienie działalności gospodarczej i 
zawodów wymagających wysokich 
kwalifikacji w obszarach 
metropolitalnych, co prowadzi do 
pogłębienia nierówności społecznych i 
geograficznych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia inwestycji w 
technologię cyfrową na obszarach 
wiejskich w celu usprawnienia usług 
publicznych, poprawy ich jakości i 
efektywności oraz wypracowania nowych 
sposobów dostawy usług do regionów 
oddalonych i o niskiej podaży usług, aby 
wyeliminować nierówności i stworzyć 
lepsze możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 226
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności włączenia 
do Traktatów europejskich protokołu 
postępu społecznego, zgodnie z którym w 
przypadku konfliktów miedzy wolnością 
gospodarczą a podstawowymi prawami 
społecznymi pierwszeństwo mają 
podstawowe prawa społeczne;

skreśla się

Or. pl
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Poprawka 227
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności włączenia 
do Traktatów europejskich protokołu 
postępu społecznego, zgodnie z którym w 
przypadku konfliktów miedzy wolnością 
gospodarczą a podstawowymi prawami 
społecznymi pierwszeństwo mają 
podstawowe prawa społeczne;

skreśla się

Or. en

Poprawka 228
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności włączenia 
do Traktatów europejskich protokołu 
postępu społecznego, zgodnie z którym w 
przypadku konfliktów miedzy wolnością 
gospodarczą a podstawowymi prawami 
społecznymi pierwszeństwo mają 
podstawowe prawa społeczne;

skreśla się

Or. en

Poprawka 229
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności włączenia 
do Traktatów europejskich protokołu 
postępu społecznego, zgodnie z którym w 
przypadku konfliktów miedzy wolnością 
gospodarczą a podstawowymi prawami 
społecznymi pierwszeństwo mają 
podstawowe prawa społeczne;

4. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności włączenia 
do Traktatów europejskich zaleceń 
dotyczących postępu społecznego, z 
zachowaniem zasady pomocniczości, 
którą w największym stopniu dostosowuje 
się do potrzeb poszczególnych państw 
członkowskich;

Or. es

Poprawka 230
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o konieczności włączenia 
do Traktatów europejskich protokołu 
postępu społecznego, zgodnie z którym w 
przypadku konfliktów miedzy wolnością 
gospodarczą a podstawowymi prawami 
społecznymi pierwszeństwo mają 
podstawowe prawa społeczne;

4. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o pilnej konieczności 
włączenia do Traktatów europejskich 
protokołu postępu społecznego, zgodnie z 
którym w przypadku konfliktów miedzy 
wolnością gospodarczą a podstawowymi 
prawami społecznymi, porozumieniami 
zbiorowymi lub przepisami krajowymi 
określającymi płace i warunki pracy, 
pierwszeństwo mają podstawowe prawa 
społeczne, porozumienia zbiorowe lub 
przepisy krajowe;

Or. en

Poprawka 231
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa do opracowania nadrzędnej 
europejskiej strategii na rzecz zwalczania 
ubóstwa, obejmującej ambitne cele 
dotyczące ograniczenia ubóstwa i 
wyeliminowania skrajnego ubóstwa w 
Europie do 2030 r., przy poszanowaniu 
zasad określonych w Europejskim filarze 
praw socjalnych i przy uwzględnieniu 
celów zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 232
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że pracownicy 
wykonujący pracę w niepełnym wymiarze 
godzin i pracownicy mający 
niestandardowe formy zatrudnienia 
doświadczają trudności, takich jak 
pozbawienie dostępu do świadczeń 
społecznych ze względu na ograniczoną 
kwalifikowalność wynikającą z liczby 
przepracowanych godzin lub statusu 
zatrudnienia; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania pracowników 
wykonujących pracę w niepełnym 
wymiarze godzin i mających 
niestandardowe formy zatrudnienia przez 
udzielenie odpowiedniego wsparcia 
społecznego, takiego jak ograniczenie 
kosztów opieki nad dziećmi i wsparcie w 
sprawach mieszkaniowych, w celu 
zwalczania ubóstwa osób pracujących;

Or. en
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Poprawka 233
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania 
instrumentów finansowych, takich jak 
gwarancja dla młodzieży i unijne 
programy, w celu zwalczania bezrobocia, 
zwiększania szans osób młodych na 
zatrudnienie i zachęcania ich do 
podejmowania stabilnej i pewnej pracy;

Or. fr

Poprawka 234
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina o zobowiązaniu 
Komisji i państw członkowskich do 
zwalczania dyskryminacji w zakresie 
zatrudnienia i pracy10a oraz do 
zapewnienia równych szans wszystkim 
grupom społecznym, w tym osobom 
niepełnosprawnym11a;

__________________
10a Zgodnie z dyrektywą Rady 2000/78/WE 
z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 
ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i 
pracy.
11a Zgodnie z art. 24 Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych.
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Or. en

Poprawka 235
Elisabetta Gualmini

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do inwestowania w aktywne 
strategie polityczne dotyczące pracy, aby 
zapewnić europejskim pracownikom i 
gospodarkom większą odporność oraz 
wyposażyć pracowników w cenne 
umiejętności;

Or. en

Poprawka 236
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia rzeczywistych 
działań przeciwko unikaniu 
opodatkowania i oszustwom podatkowym, 
co będzie stanowić istotny środek na rzecz 
ograniczenia nierówności ekonomicznych 
i usprawniania poboru dochodów 
podatkowych w państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 237
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do aktualizacji ram 
dotyczących zakładania i rozwoju 
spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych, 
które z natury kładą większy nacisk na 
sprawiedliwe warunki pracy i 
wzmacnianie pozycji pracowników;

Or. en

Poprawka 238
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan 
ten gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; 
podkreśla, że jeżeli jest to zbyt niska kwota 
na życie w porównaniu do standardów 
krajowych, należy obliczyć za pomocą 
dodatkowego mechanizmu na podstawie 
obiektywnych kryteriów dopłatę 
gwarantującą godne warunki życia;

skreśla się
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__________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. fr

Poprawka 239
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan 
ten gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; 
podkreśla, że jeżeli jest to zbyt niska kwota 
na życie w porównaniu do standardów 
krajowych, należy obliczyć za pomocą 
dodatkowego mechanizmu na podstawie 
obiektywnych kryteriów dopłatę 
gwarantującą godne warunki życia;

skreśla się

__________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. en
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Poprawka 240
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan 
ten gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; 
podkreśla, że jeżeli jest to zbyt niska kwota 
na życie w porównaniu do standardów 
krajowych, należy obliczyć za pomocą 
dodatkowego mechanizmu na podstawie 
obiektywnych kryteriów dopłatę 
gwarantującą godne warunki życia;

5. odrzuca plan Komisji 
zaproponowania instrumentu prawnego, 
który miałby zapewnić, aby każdy 
pracownik w Unii otrzymywał 
sprawiedliwą płacę minimalną21; uważa, że 
wniosek ten stanowi poważną ingerencję 
w suwerenność państw członkowskich i 
krok w kierunku europejskiego 
superpaństwa; podkreśla, że 
konkurencyjne płace można już w 
odpowiedni sposób osiągnąć poprzez 
negocjacje zbiorowe i działalność 
związków zawodowych;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. en

Poprawka 241
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo, 
Yana Toom

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan 
ten gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; 
podkreśla, że jeżeli jest to zbyt niska kwota 
na życie w porównaniu do standardów 
krajowych, należy obliczyć za pomocą 
dodatkowego mechanizmu na podstawie 
obiektywnych kryteriów dopłatę 
gwarantującą godne warunki życia;

5. z zadowoleniem przyjmuje 
rozpoczęcie drugiego etapu konsultacji z 
partnerami społecznymi w sprawie 
sprawiedliwej płacy minimalnej w UE21 i 
czeka na wyniki konsultacji, które posłużą 
jako podstawa dla oczekiwanego wniosku 
Komisji;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. en

Poprawka 242
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 

5. z zadowoleniem przyjmuje 
konsultacje Komisji z europejskimi 
partnerami społecznymi w sprawie 
europejskiej inicjatywy, która miałaby 
zapewnić, aby każdy pracownik w Unii 
otrzymywał sprawiedliwą płacę 
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gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; 
podkreśla, że jeżeli jest to zbyt niska kwota 
na życie w porównaniu do standardów 
krajowych, należy obliczyć za pomocą 
dodatkowego mechanizmu na podstawie 
obiektywnych kryteriów dopłatę 
gwarantującą godne warunki życia;

minimalną21; apeluje ponadto o 
zagwarantowanie, aby nikt nie był 
zagrożony ubóstwem oraz aby dzięki 
wykonywanej pracy każdy miał możliwość 
utrzymania się i uczestnictwa w życiu 
społecznym;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. en

Poprawka 243
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan 
ten gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 

5. odnotowuje konsultacje Komisji z 
partnerami społecznymi w sprawie 
unijnych ram na rzecz płac minimalnych; 
wzywa do ustalenia odpowiednich 
poziomów płacy minimalnej znacznie 
powyżej granicy ubóstwa za pomocą 
porozumień taryfowych lub, w stosownych 
przypadkach, prawa krajowego; 
podkreśla, że we wniosku należy jasno 
rozróżnić istniejące ustawowe płace 
minimalne i poziomy płac ustalone 
wyłącznie na podstawie porozumień 
taryfowych; uważa, że ramy te muszą 
zagwarantować, aby co do zasady płace 
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mediany wynagrodzenia brutto; podkreśla, 
że jeżeli jest to zbyt niska kwota na życie w 
porównaniu do standardów krajowych, 
należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych 
kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
warunki życia;

podlegały negocjacjom zbiorowym przez 
partnerów społecznych; podkreśla, że 
żadna inicjatywa nie może naruszać 
autonomii partnerów społecznych oraz 
ustalania płac w ramach systemów 
negocjacji zbiorowych; podkreśla, że ramy 
nie mogą nakładać wymogu wdrożenia 
instrumentów narzucających powszechne 
zastosowanie porozumień taryfowych;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. en

Poprawka 244
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan 
ten gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; 
podkreśla, że jeżeli jest to zbyt niska kwota 
na życie w porównaniu do standardów 
krajowych, należy obliczyć za pomocą 
dodatkowego mechanizmu na podstawie 
obiektywnych kryteriów dopłatę 

5. przyjmuje do wiadomości plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę21; 
apeluje ponadto, aby wsparcie dla rodzin w 
Unii mogło gwarantować godne warunki 
życia;
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gwarantującą godne warunki życia;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. es

Poprawka 245
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan 
ten gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; podkreśla, 
że jeżeli jest to zbyt niska kwota na życie w 
porównaniu do standardów krajowych, 
należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych 
kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
warunki życia;

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; przypomina, że dolna granica 
wynagrodzenia powinna znajdować się na 
poziomie 60 % krajowej mediany 
wynagrodzenia brutto;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. pl
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Poprawka 246
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; 
podkreśla, że jeżeli jest to zbyt niska kwota 
na życie w porównaniu do standardów 
krajowych, należy obliczyć za pomocą 
dodatkowego mechanizmu na podstawie 
obiektywnych kryteriów dopłatę 
gwarantującą godne warunki życia;

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. de

Poprawka 247
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; podkreśla, 
że jeżeli jest to zbyt niska kwota na życie 
w porównaniu do standardów krajowych, 
należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych 
kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
warunki życia;

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości prawnie wiążącego 
instrumentu, który miałby zapewnić, aby 
każdy pracownik w Unii otrzymywał 
sprawiedliwą płacę minimalną; apeluje do 
Komisji o wyjście poza płacę minimalną i 
dążenie do ustanowienia płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, dzięki której rodziny i 
pojedyncze osoby będą mogły pokryć 
ponoszone wydatki z otrzymywanego 
wynagrodzenia, przezwyciężyć ubóstwo i 
uczestniczyć w społeczeństwie na równi z 
innymi osobami; przypomina, że płaca 
zapewniająca utrzymanie na minimalnym 
poziomie, niebędąca tylko płacą 
minimalną, może również wyciągnąć z 
ubóstwa dzieci, zapewniając im realne 
perspektywy lepszego, godnego życia; 
apeluje ponadto, aby plan ten gwarantował 
za pomocą przepisów ustawowych lub 
porozumień taryfowych, aby nikt nie był 
zagrożony ubóstwem oraz aby dzięki 
wykonywanej pracy każdy miał możliwość 
utrzymania się i uczestnictwa w życiu 
społecznym; przypomina, że dolna granica 
wynagrodzenia powinna znajdować się na 
poziomie 60 % krajowej mediany 
wynagrodzenia brutto oraz że należy 
uwzględnić mechanizm uniemożliwiający 
państwom członkowskim wycofanie się z 
istniejących norm i przepisów; podkreśla, 
że jeżeli jest to zbyt niska kwota na życie 
w porównaniu do standardów krajowych, 
należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych 
kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
warunki życia; wzywa wszystkie państwa 
członkowskie UE do podjęcia 
zobowiązania w sprawie ustalenia 
krajowych płac minimalnych na poziomie 
powyżej granicy ubóstwa, aby każdy 
pracownik otrzymywał płacę zapewniającą 
utrzymanie na minimalnym poziomie; 
wzywa państwa członkowskie do 
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zaangażowania wielu podmiotów w 
ustalenie, a z czasem korygowanie płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, w tym nie tylko partnerów 
społecznych, ale również organizacji 
pozarządowych prowadzących działalność 
w dziedzinie mieszkalnictwa – ponieważ 
koszty związane z mieszkaniem należą do 
najwyższych kosztów ponoszonych przez 
wszystkich obywateli – organizacji 
pozarządowych działających w dziedzinie 
ubóstwa, a także organów ds. równości, 
które mają bezpośrednie doświadczenie w 
zakresie dyskryminacji płacowej związanej 
z zatrudnieniem;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. en

Poprawka 248
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że 
inicjatywa powinna zagwarantować, aby 
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znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; podkreśla, 
że jeżeli jest to zbyt niska kwota na życie 
w porównaniu do standardów krajowych, 
należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych 
kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
warunki życia;

ustawowe płace minimalne nigdy nie były 
ustalane poniżej 60 % krajowej mediany 
wynagrodzenia brutto i 50 % średniego 
wynagrodzenia tam, gdzie one 
obowiązują; uważa, że ramy te muszą 
zagwarantować, aby co do zasady płace 
podlegały negocjacjom zbiorowym przez 
partnerów społecznych; podkreśla, że 
żadna inicjatywa nie może naruszać 
autonomii partnerów społecznych oraz 
ustalania płac w ramach systemów 
negocjacji zbiorowych; podkreśla, że jeżeli 
jest to zbyt niska kwota na życie w 
porównaniu do standardów krajowych, 
należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych 
kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
warunki życia;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. en

Poprawka 249
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
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granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; podkreśla, 
że jeżeli jest to zbyt niska kwota na życie 
w porównaniu do standardów krajowych, 
należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych 
kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
warunki życia;

granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; podkreśla, 
że jeżeli jest to zbyt niska kwota na życie 
w porównaniu do standardów krajowych, 
należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych 
kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
warunki życia; podkreśla, że państwom 
członkowskim musi przysługiwać prawo 
do ustanowienia płacy minimalnej w 
wysokości przewyższającej kwotę 
uzyskaną z obliczeń europejskiej płacy 
minimalnej;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. ro

Poprawka 250
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; podkreśla, 
że jeżeli jest to zbyt niska kwota na życie 

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto osoby 
zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu 
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w porównaniu do standardów krajowych, 
należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych 
kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
warunki życia;

pracy; podkreśla, że jeżeli jest to zbyt 
niska kwota na życie w porównaniu do 
standardów krajowych, należy obliczyć za 
pomocą dodatkowego mechanizmu na 
podstawie obiektywnych kryteriów 
dopłatę, np. w oparciu o 50 % średniego 
wynagrodzenia, gwarantującą godne 
warunki życia;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. de

Poprawka 251
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; podkreśla, 
że jeżeli jest to zbyt niska kwota na życie 
w porównaniu do standardów krajowych, 
należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych 
kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
warunki życia;

5. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji zaproponowania w najbliższej 
przyszłości instrumentu prawnego, który 
miałby zapewnić, aby każdy pracownik w 
Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę 
minimalną odpowiadającą standardom 
krajowym21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów 
ustawowych lub porozumień taryfowych, 
aby nikt nie był zagrożony ubóstwem oraz 
aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w 
życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna 
znajdować się na poziomie 60 % krajowej 
mediany wynagrodzenia brutto; podkreśla, 
że jeżeli jest to zbyt niska kwota na życie 
w porównaniu do standardów krajowych, 
należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych 
kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
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warunki życia;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_pl.pdf

Or. en

Poprawka 252
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że płace minimalne 
ustalone powyżej relatywnej granicy 
ubóstwa we wszystkich państwach 
członkowskich stanowią kluczowe 
narzędzie umożliwiające zapobieganie 
ubóstwu osób pracujących, przyczyniają 
się do zwiększenia pozytywnej 
konwergencji społecznej, zwiększają 
zachęty do podejmowania pracy, 
podtrzymują popyt krajowy, przyczyniają 
się do wyeliminowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
stworzenia równych warunków działania 
na jednolitym rynku przez zapewnienie 
uczciwszej konkurencji; uważa, że 
niezmiernie istotne jest przyjęcie unijnej 
dyrektywy w sprawie płac minimalnych; 

Or. en

Poprawka 253
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do zwiększenia 
stopnia konwergencji społecznej przez 
wdrożenie unijnego instrumentu 
prawnego gwarantującego każdemu 
pracownikowi w Unii Europejskiej 
sprawiedliwą płacę minimalną, przy 
uwzględnieniu specyfiki krajowej; z 
zadowoleniem przyjmuje konsultacje 
Komisji z partnerami społecznymi w 
sprawie europejskich ram na rzecz płac 
minimalnych, przy poszanowaniu praktyk 
krajowych i negocjacji zbiorowych;

Or. en

Poprawka 254
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby podczas ustalania 
ustawowej płacy minimalnej kierowano 
się krajowymi ramami opartymi na 
jasnych i stabilnych kryteriach 
podlegających racjonalnie częstym i 
regularnym aktualizacjom;

Or. en

Poprawka 255
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie i 
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partnerów społecznych do zapewnienia 
minimalnego poziomu płac zgodnie z 
praktykami krajowymi i z uwzględnieniem 
wpływu takiego rozwiązania na 
konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy i 
ubóstwo pracujących;

Or. fr

Poprawka 256
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia w 
przepisach dotyczących płacy minimalnej 
wszystkich pracowników bez wyjątku;

Or. de

Poprawka 257
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. uważa, że ustawowe płace 
minimalne ustalone na poziomie powyżej 
relatywnej granicy ubóstwa we wszystkich 
państwach członkowskich należy 
uzupełnić odpowiednimi transferami 
finansowymi dokonywanymi przez 
państwo między innymi w zakresie 
dodatków mieszkaniowych, świadczeń na 
dziecko, świadczeń pracowniczych, mając 
na uwadze, że tylko skuteczne połączenie 
tych czynników umożliwia pracownikom i 
ich gospodarstwom domowym uniknięcie 
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ubóstwa;

Or. en

Poprawka 258
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. uważa, że należy przyjąć 
całościowe podejście, obejmujące 
przyjęcie środków ustawodawczych 
mających zapewnić ustalenie płac 
minimalnych na poziomie powyżej 
relatywnej granicy ubóstwa, wzmocnione 
systemy negocjacji zbiorowych oraz 
najwyższe poziomy ochrony socjalnej, 
czyli strategiczne narzędzia przyczyniające 
się do spójnego wdrażania postanowień 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
celów zrównoważonego rozwoju i 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; 

Or. en

Poprawka 259
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5d. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby krajowe inspektoraty 
pracy podejmowały wszelkie działania w 
celu ochrony praw osób mających 
niestandardowe lub niepewne formy 
zatrudnienia; wzywa państwa 
członkowskie, aby współpracowały w tym 
względzie z Europejskim Urzędem ds. 
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Pracy, gdy rozpocznie on działalność;

Or. ro

Poprawka 260
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5e. podkreśla potrzebę zwalczania 
nieuczciwych praktyk, takich jak 
potrącenia z płac minimalnych 
dokonywane przez pracodawcę, ponieważ 
np. osoby niepełnosprawne wykonujące 
pracę w zakładach pracy chronionej 
formalnie nie są uznawane za 
pracowników w świetle prawa; wzywa 
Komisję do nałożenia na państwa 
członkowskie obowiązku zapewnienia 
poszanowania zasady równego 
traktowania i równego wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 261
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków 
pracy dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz 
pozornie samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz 

skreśla się



PE655.980v01-00 52/150 AM\1212061PL.docx

PL

do wprowadzenia zakazu zawierania 
umów o minimalnym wymiarze czasu 
pracy zero godzin;

Or. en

Poprawka 262
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków 
pracy dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz 
pozornie samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz 
do wprowadzenia zakazu zawierania 
umów o minimalnym wymiarze czasu 
pracy zero godzin;

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
godnych warunków pracy dla wszystkich 
pracowników;

Or. es

Poprawka 263
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz pozornie 
samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz 
do wprowadzenia zakazu zawierania 

6. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia ustawowych minimalnych 
warunków pracy dla wszystkich 
pracowników, w szczególności mających 
nietypowe i niepewne formy zatrudnienia 
oraz pozornie samozatrudnionych;
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umów o minimalnym wymiarze czasu 
pracy zero godzin;

Or. pl

Poprawka 264
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz 
pozornie samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz 
do wprowadzenia zakazu zawierania 
umów o minimalnym wymiarze czasu 
pracy zero godzin;

6. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia minimalnych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz 
samozatrudnionych w ramach gospodarki 
prac dorywczych;

Or. en

Poprawka 265
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz pozornie 
samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz 
do wprowadzenia zakazu zawierania 

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania i 
egzekwowania obowiązujących przepisów 
prawa pracy i minimalnych warunków 
pracy dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia, 
pracowników transgranicznych oraz 
pozornie samozatrudnionych, a także, w 
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umów o minimalnym wymiarze czasu 
pracy zero godzin;

stosownych przypadkach, do 
wyeliminowania luk prawnych;

Or. en

Poprawka 266
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz pozornie 
samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz 
do wprowadzenia zakazu zawierania 
umów o minimalnym wymiarze czasu 
pracy zero godzin;

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz pozornie 
samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych;

Or. de

Poprawka 267
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz pozornie 
samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz do 
wprowadzenia zakazu zawierania umów o 

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia ustawowych 
minimalnych warunków pracy dla 
wszystkich pracowników, w szczególności 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz pozornie 
samozatrudnionych, a także pełnego i 
równego dostępu do wszystkich systemów 
ochrony socjalnej, poprzez udoskonalenie 
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minimalnym wymiarze czasu pracy zero 
godzin;

istniejących dyrektyw lub przyjęcie 
nowych aktów prawnych, oraz do 
wprowadzenia zakazu zawierania umów o 
minimalnym wymiarze czasu pracy zero 
godzin;

Or. en

Poprawka 268
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz pozornie 
samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz do 
wprowadzenia zakazu zawierania umów o 
minimalnym wymiarze czasu pracy zero 
godzin;

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz pozornie 
samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw1a lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz do 
wprowadzenia zakazu zawierania umów o 
minimalnym wymiarze czasu pracy zero 
godzin;

__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej.

Or. de

Poprawka 269
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz pozornie 
samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz do 
wprowadzenia zakazu zawierania umów o 
minimalnym wymiarze czasu pracy zero 
godzin;

6. wzywa Komisję do zapewnienia 
ustawowych minimalnych warunków pracy 
i jednolitych kryteriów kontroli w całej 
Unii dla wszystkich pracowników, w 
szczególności mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia oraz pozornie 
samozatrudnionych, poprzez 
udoskonalenie istniejących dyrektyw lub 
przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz do 
wprowadzenia zakazu zawierania umów o 
minimalnym wymiarze czasu pracy zero 
godzin;

Or. en

Poprawka 270
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że mobilność 
pracowników ma zasadnicze znaczenie dla 
maksymalnego wykorzystania 
europejskich talentów i ambicji, 
maksymalnej efektywności gospodarczej i 
prosperowania przedsiębiorstw i osób 
fizycznych oraz oferowania obywatelom 
wielu możliwości; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wyeliminowania 
istniejących przeszkód na drodze do 
mobilności w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 271
Elisabetta Gualmini
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do podjęcia 
aktywnych działań w celu opracowania 
nowego unijnego systemu ubezpieczenia 
od utraty pracy przy wykorzystaniu 
programu SURE jako wstępnego punktu 
wyjścia;

Or. en

Poprawka 272
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania racjonalnych 
usprawnień dla osób niepełnosprawnych 
w miejscu pracy1;
1 Zagwarantowanie racjonalnych 
usprawnień stanowi obowiązek na 
podstawie dyrektywy UE w sprawie 
równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy oraz art. 5 Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 273
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
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zadbania o to, aby osoby mające 
niestandardowe lub niepewne formy 
zatrudnienia otrzymywały informacje na 
temat przysługujących im praw, ciążących 
na nich obowiązków oraz gwarancji 
proceduralnych na podstawie umowy o 
pracę w zrozumiałym dla nich języku 
przed zawarciem umowy;

Or. ro

Poprawka 274
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwalczania strategii 
przyczyniających się do ubóstwa osób 
pracujących, takich jak niezgłaszane 
godziny nadliczbowe, niepewne lub 
nieprzewidywalne planowanie czasu pracy 
przez pracodawcę, zawieranie umów 
nieregulujących czasu pracy oraz szara 
strefa; przypomina, że dbałość o 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w 
miejscu pracy stanowi obowiązek 
pracodawcy oraz że szkolenie związane z 
pracą musi odbywać się w godzinach 
pracy;

Or. en

Poprawka 275
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa państwa członkowskie do 
prawidłowej i terminowej transpozycji 
zmienionej dyrektywy dotyczącej 
delegowania pracowników, aby 
zagwarantować prawdziwą ochronę tej 
kategorii pracowników;

Or. ro

Poprawka 276
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 
pośrednictwem platform internetowych, 
która to dyrektywa miałaby gwarantować, 
że pracownicy platformowi podlegają 
obowiązującemu prawu pracy, mają 
zabezpieczenie społeczne, mogą tworzyć 
ciała reprezentujące pracowników oraz 
zrzeszać się w związkach zawodowych w 
celu zawierania porozumień zbiorowych;

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący poprawy warunków 
pracy pracowników platformowych, w 
szczególności przez położenie nacisku na 
umiejętności i kształcenie;

Or. en

Poprawka 277
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 
pośrednictwem platform internetowych, 

7. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskich ram prawnych, które 
zagwarantują pracownikom 
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która to dyrektywa miałaby gwarantować, 
że pracownicy platformowi podlegają 
obowiązującemu prawu pracy, mają 
zabezpieczenie społeczne, mogą tworzyć 
ciała reprezentujące pracowników oraz 
zrzeszać się w związkach zawodowych w 
celu zawierania porozumień zbiorowych;

platformowym możliwość korzystania z 
praw socjalnych, sprawiedliwe warunki 
pracy, większy dostęp do ochrony 
socjalnej i zwiększoną reprezentację;

Or. en

Poprawka 278
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 
pośrednictwem platform internetowych, 
która to dyrektywa miałaby gwarantować, 
że pracownicy platformowi podlegają 
obowiązującemu prawu pracy, mają 
zabezpieczenie społeczne, mogą tworzyć 
ciała reprezentujące pracowników oraz 
zrzeszać się w związkach zawodowych w 
celu zawierania porozumień zbiorowych;

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji, by zorganizować europejski 
szczyt w sprawie pracy za pośrednictwem 
platform internetowych, którego celem 
byłoby zbadanie możliwości poprawy 
warunków pracy pracowników 
platformowych, oraz zobowiązanie 
Komisji do ścisłego monitorowania i 
egzekwowania obowiązującego prawa UE 
w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 279
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 
pośrednictwem platform internetowych, 
która to dyrektywa miałaby gwarantować, 

7. podkreśla, że obchodzenie 
opodatkowania, praw pracowniczych i 
innych norm handlowych dotyczących 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska 



AM\1212061PL.docx 61/150 PE655.980v01-00

PL

że pracownicy platformowi podlegają 
obowiązującemu prawu pracy, mają 
zabezpieczenie społeczne, mogą tworzyć 
ciała reprezentujące pracowników oraz 
zrzeszać się w związkach zawodowych w 
celu zawierania porozumień zbiorowych;

skutkuje przerzuceniem wydatków 
socjalnych w ramach pracy za 
pośrednictwem platform internetowych na 
pracowników i społeczeństwo, co wiąże się 
z poważnymi konsekwencjami społeczno-
gospodarczymi dla pracowników 
platformowych, których dotyczy ta 
sytuacja; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji przyjęcia 
dyrektywy o pracy za pośrednictwem 
platform internetowych, która to dyrektywa 
miałaby gwarantować, że pracownicy 
platformowi podlegają obowiązującemu 
prawu pracy, mają zabezpieczenie 
społeczne, mogą tworzyć ciała 
reprezentujące pracowników oraz zrzeszać 
się w związkach zawodowych w celu 
zawierania porozumień zbiorowych; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
podjęcia działań w celu zagwarantowania 
pracownikom platformowym 
przewidywalnych godzin pracy; 
proponuje, aby Komisja przedstawiła 
ramy UE zbliżone do kalifornijskiej 
ustawy „AB5” w celu stworzenia testu 
statusu zatrudnienia niezależnych 
kontrahentów; podkreśla, że takie ramy 
UE nie powinny naruszać autonomii 
krajowych partnerów społecznych ani 
prowadzić do powstania nowego statusu 
zatrudnienia, lecz powinny służyć 
wyłącznie jako test statusu zatrudnienia w 
celu zwalczania fikcyjnego 
samozatrudnienia;

Or. en

Poprawka 280
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący zagwarantowania, by 
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pośrednictwem platform internetowych, 
która to dyrektywa miałaby gwarantować, 
że pracownicy platformowi podlegają 
obowiązującemu prawu pracy, mają 
zabezpieczenie społeczne, mogą tworzyć 
ciała reprezentujące pracowników oraz 
zrzeszać się w związkach zawodowych w 
celu zawierania porozumień zbiorowych;

pracownicy platformowi mogli tworzyć 
ciała reprezentujące pracowników oraz 
zrzeszać się w związkach zawodowych w 
celu zawierania porozumień zbiorowych;

Or. en

Poprawka 281
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 
pośrednictwem platform internetowych, 
która to dyrektywa miałaby gwarantować, 
że pracownicy platformowi podlegają 
obowiązującemu prawu pracy, mają 
zabezpieczenie społeczne, mogą tworzyć 
ciała reprezentujące pracowników oraz 
zrzeszać się w związkach zawodowych w 
celu zawierania porozumień zbiorowych;

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia zaleceń dotyczących 
pracy za pośrednictwem platform 
internetowych, które miałyby 
gwarantować, że pracownicy platformowi 
podlegają obowiązującemu prawu pracy i 
mają zabezpieczenie społeczne;

Or. es

Poprawka 282
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 
pośrednictwem platform internetowych, 
która to dyrektywa miałaby gwarantować, 
że pracownicy platformowi podlegają 

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 
pośrednictwem platform internetowych, 
która to dyrektywa miałaby gwarantować 
jasne określenie stosunków pracy między 
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obowiązującemu prawu pracy, mają 
zabezpieczenie społeczne, mogą tworzyć 
ciała reprezentujące pracowników oraz 
zrzeszać się w związkach zawodowych w 
celu zawierania porozumień zbiorowych;

pracownikami a platformami, 
umożliwiając objęcie pracowników 
zabezpieczeniem społecznym i 
zapewniając im możliwość tworzenia ciał 
reprezentujących pracowników oraz 
zrzeszania się w związkach zawodowych 
w celu zawierania porozumień zbiorowych 
lub układów na poziomie 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 283
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 
pośrednictwem platform internetowych, 
która to dyrektywa miałaby gwarantować, 
że pracownicy platformowi podlegają 
obowiązującemu prawu pracy, mają 
zabezpieczenie społeczne, mogą tworzyć 
ciała reprezentujące pracowników oraz 
zrzeszać się w związkach zawodowych w 
celu zawierania porozumień zbiorowych;

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 
pośrednictwem platform internetowych, 
która to dyrektywa miałaby gwarantować, 
że pracownicy platformowi podlegają 
obowiązującym przepisom prawa pracy 
dostosowanym do realiów społeczeństwa 
cyfrowego i gospodarki cyfrowej, mają 
zabezpieczenie społeczne, mogą tworzyć 
ciała reprezentujące pracowników oraz 
zrzeszać się w związkach zawodowych w 
celu zawierania porozumień zbiorowych;

Or. en

Poprawka 284
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 

7. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji przyjęcia dyrektywy dotyczącej 
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pośrednictwem platform internetowych, 
która to dyrektywa miałaby gwarantować, 
że pracownicy platformowi podlegają 
obowiązującemu prawu pracy, mają 
zabezpieczenie społeczne, mogą tworzyć 
ciała reprezentujące pracowników oraz 
zrzeszać się w związkach zawodowych w 
celu zawierania porozumień zbiorowych;

pracowników mających niestandardowe 
formy zatrudnienia i pracowników 
wykonujących pracę za pośrednictwem 
platform internetowych, która to dyrektywa 
miałaby gwarantować, że pracownicy 
platformowi podlegają obowiązującemu 
prawu pracy, mają zabezpieczenie 
społeczne, mogą tworzyć ciała 
reprezentujące pracowników oraz zrzeszać 
się w związkach zawodowych w celu 
zawierania porozumień zbiorowych;

Or. de

Poprawka 285
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje 
rozważania Komisji w sprawie przyjęcia 
prawodawstwa dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń w celu wyeliminowania luki 
płacowej między kobietami a mężczyznami 
i zapewnienia równości kobiet i mężczyzn, 
a ponadto apeluje do Komisji o 
wyeliminowanie zarazem różnic w 
wynagrodzeniu z powodu 
niepełnosprawności, które prowadzą do 
zwiększenia ryzyka ubóstwa 
niepełnosprawnych pracowników;

Or. en

Poprawka 286
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, aby osoby 
niepełnosprawne mogły nabyć niezbędne 
umiejętności umożliwiające im znalezienie 
zatrudnienia na otwartym rynku pracy 
oraz aby wszystkie formy zatrudnienia 
podlegały ramom prawnym obejmującym 
zabezpieczenie społeczne, płace 
minimalne i brak dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 287
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, aby nie 
byli zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

8. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym22, aby zapewnić zwiększenie 
udziału zwłaszcza kobiet w rynku pracy; 
podkreśla, że zwiększenie możliwości 
dotyczących wspólnego urlopu 
rodzicielskiego prowadzi do zmniejszenia 
nieciągłości życia zawodowego z 
pozytywnym skutkiem dla możliwości 
zatrudnienia dla kobiet, poziomu 
dochodów oraz pracowniczych świadczeń 
społecznych; podkreśla, że zbyt wysokie 
koszty lub niedostępność wysokiej jakości 
placówek opieki nad dziećmi w znacznym 
stopniu przyczyniają się do przymusowego 
wyboru pracy w niepełnym wymiarze 
godzin; w związku z tym podkreśla, że 
ważne jest, aby państwa członkowskie 
priorytetowo potraktowały wysokiej 
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jakości, solidną i przystępną cenowo 
opiekę nad dziećmi; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępności 
przystępnych cenowo, wysokiej jakości 
placówek opieki nad dziećmi w 
szczególności dla rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, pracowników 
pochodzących z dużych gospodarstw 
domowych i pracowników zatrudnionych 
na podstawie umów o pracę na czas 
określony;

__________________ __________________
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Or. en

Poprawka 288
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, aby nie 
byli zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

8. wzywa państwa członkowskie do 
szybkiej transpozycji i wdrożenia 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 oraz 
zapewnienia dostępu do przystępnej 
cenowo opieki nad dziećmi, w 
szczególności dla rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, która to opieka 
powinna być dostępna dla pracowników z 
małymi dziećmi w gospodarstwach 
domowych o mniejszej intensywności 
pracy i mniej stabilnym zatrudnieniu, 
które pociąga za sobą mniejsze dochody;

__________________ __________________
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Or. en

Poprawka 289
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, aby nie 
byli zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o ogólny dostęp do przystępnej 
cenowo opieki nad dziećmi, w 
szczególności dla rodziców samotnie 
wychowujących dzieci;

__________________ __________________
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Or. en

Poprawka 290
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 8. wzywa państwa członkowskie do 
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zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, aby nie 
byli zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodzin, które 
z dowolnego powodu mają takie potrzeby i 
wymagają wsparcia;

__________________ __________________
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Or. es

Poprawka 291
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, aby nie 
byli zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, oraz 
placówek opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi lub osobami 
pozostającymi na utrzymaniu 
pracowników, aby nie byli zmuszani 
podejmować niepewną i źle płatną pracę;

__________________ __________________
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.
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Or. en

Poprawka 292
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, aby nie 
byli zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci i rodziców 
niepełnosprawnych dzieci, aby nie byli 
zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

__________________ __________________
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Or. en

Poprawka 293
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do wysokiej 
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dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, aby nie 
byli zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

jakości opieki nad dziećmi, w 
szczególności dla rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, aby nie byli 
zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

__________________ __________________
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Or. de

Poprawka 294
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, aby nie 
byli zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, aby nie 
byli zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę; wzywa państwa członkowskie 
do zagwarantowania, aby beneficjenci 
wypłat lub świadczeń z tytułu urlopu 
rodzicielskiego mieli zapewnioną ochronę 
przed przekroczeniem granicy ubóstwa;

__________________ __________________
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.
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Or. en

Poprawka 295
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do opieki nad 
dziećmi, w szczególności dla rodziców 
samotnie wychowujących dzieci, aby nie 
byli zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przy wdrażaniu 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym22 
zapewnić ogólny dostęp do przystępnej 
cenowo opieki nad dziećmi, w 
szczególności dla rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, aby nie byli 
zmuszani podejmować niepewną i źle 
płatną pracę;

__________________ __________________
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Or. en

Poprawka 296
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że wyeliminowanie luki 
płacowej między kobietami a mężczyznami 
i wynikającej z niej luki emerytalnej ma 
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zasadnicze znaczenie dla rozwiązania 
problemu ubóstwa pracujących kobiet; 
wzywa Komisję do przedstawienia ram 
dotyczących przejrzystości wynagrodzeń 
oraz do zadbania o to, aby wiążące 
prawodawstwo UE gwarantowało pełne 
poszanowanie autonomii i swobody 
krajowych partnerów społecznych w 
zawieraniu umów, w szczególności w 
państwach członkowskich, w których za 
wynagrodzenia odpowiadają również 
krajowi partnerzy społeczni;

Or. en

Poprawka 297
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie płac;

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie płac; ponadto 
podkreśla znaczną odpowiedzialność 
pracodawców oraz wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
środków zobowiązujących wszystkich 
pracodawców, zarówno z sektora 
publicznego, jak i prywatnego, do 
przyjęcia zasad i praktyk pełnej 
przejrzystości wynagrodzeń, a także 
zapewniających skuteczny dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości oraz 
nakładających kary i sankcje na 
pracodawców łamiących prawo do 
równości wynagrodzeń;

Or. en
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Poprawka 298
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie płac;

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie osób 
niepełnosprawnych, mniejszości 
etnicznych lub rasowych, społeczności 
LGBTQ, kobiet i innych grup 
pracowników znajdujących się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji; w tym 
kontekście wzywa do niezwłocznego 
odblokowania horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej;

Or. en

Poprawka 299
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie płac;

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie płac, oraz do 
zwalczania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami oraz różnic w 
wynagrodzeniu w zależności od 
przynależności etnicznej;

Or. en
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Poprawka 300
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie płac;

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie dostępu do 
zatrudnienia oraz traktowania i 
awansowania w pracy;

Or. es

Poprawka 301
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie płac;

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie płac; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do przedstawienia 
wniosku dotyczącego wiążących środków 
na rzecz przejrzystości wynagrodzeń do 
2021 r., jak wskazano w strategii na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025;

Or. en

Poprawka 302
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie płac;

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania wszelkim formom 
dyskryminacji, w szczególności w zakresie 
płac;

Or. fr

Poprawka 303
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie płac;

9. wzywa do zapewnienia 
przestrzegania zasad równouprawnienia i 
przeciwdziałania dyskryminacji, w 
szczególności w zakresie płac i warunków 
pracy;

Or. en

Poprawka 304
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wyeliminowania ubóstwa 
osób pracujących, którego doświadczają 
młodzi ludzie z wyższym wykształceniem; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
podjęcia działań na rzecz zwalczania 
fikcyjnego samozatrudnienia i wyzysku 
młodych pracowników w postaci niskich 
wynagrodzeń i niejasnych lub 
niesprawiedliwych warunków pracy, które 
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mogą prowadzić do ubóstwa osób 
pracujących; stwierdza pilną potrzebę 
przeglądu i wzmocnienia europejskich 
ram jakości dla staży, aby uwzględnić 
zasadę wypłaty wynagrodzeń za staże i 
praktyki zawodowe wśród kryteriów 
jakościowych, a także aby zapewnić 
odpowiedni dostęp do systemów ochrony 
socjalnej; potwierdza, że zatrudnienia 
ludzi młodych nie należy postrzegać jako 
taniej siły roboczej oraz że młodym 
ludziom powinny przysługiwać 
sprawiedliwe warunki pracy i 
wynagrodzenie oraz standardowe umowy 
o pracę, przy uwzględnieniu również 
posiadanego doświadczenia i kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 305
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, by wprowadzić gwarancję dla 
dzieci; proponuje, by poprawić sytuację 
ekonomiczną dzieci i ich rodzin za 
pomocą niezależnych minimalnych 
świadczeń oraz w ten sposób zwiększyć ich 
możliwości uczestnictwa w kontekście 
równości szans;

Or. de

Poprawka 306
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
możliwego zwiększenia niestandardowych 
i niepewnych form zatrudnienia ze 
względu na kryzys spowodowany przez 
COVID-19; podkreśla, że ustawowe płace 
minimalne powinny obejmować 
wszystkich pracowników, w tym kategorie 
pracowników, które obecnie nie mają do 
nich dostępu, na przykład pracowników 
mających niestandardowe formy 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 307
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki flexicurity poprzez 
wzmocnienie filaru bezpieczeństwa 
socjalnego i filaru rzeczywistych 
możliwości podnoszenia kwalifikacji;

Or. pl

Poprawka 308
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. proponuje Komisji, by przedstawiła 
projekt aktu prawnego, który będzie 
wymagał od państw członkowskich, by 
pracodawcy zagwarantowali pełną 
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przejrzystość wynagrodzeń, i jednocześnie 
zapobiegał wszelkim praktykom 
utrudniającym przestrzeganie zasady 
równego wynagrodzenia za tę samą pracę; 
podkreśla, że projekt powinien obejmować 
wszystkie środki i sankcje służące 
skutecznemu zapewnieniu takiej samej 
zapłaty oraz powinien umożliwiać 
partnerom społecznym negocjowanie i 
zawieranie porozumień zbiorowych 
przyczyniających się do osiągnięcia tego 
celu;

Or. de

Poprawka 309
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wszystkim 
obywatelom dostępu do przystępnych 
cenowo mieszkań w godnych warunkach 
oraz do większego wspierania publicznego 
budownictwa mieszkaniowego;

10. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do przystępnych 
cenowo mieszkań w godnych warunkach;

Or. en

Poprawka 310
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wszystkim 
obywatelom dostępu do przystępnych 

10. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
dostępu do przystępnych cenowo mieszkań 
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cenowo mieszkań w godnych warunkach 
oraz do większego wspierania publicznego 
budownictwa mieszkaniowego;

w godnych warunkach oraz do większego 
wspierania publicznego budownictwa 
mieszkaniowego; wzywa władze krajowe i 
lokalne do przyjęcia odpowiedniej polityki 
mieszkaniowej, do stworzenia warunków i 
wsparcia inwestycji w przystępne cenowo 
mieszkalnictwo socjalne oraz do 
wyeliminowania ubóstwa energetycznego;

Or. en

Poprawka 311
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo, 
Yana Toom

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wszystkim 
obywatelom dostępu do przystępnych 
cenowo mieszkań w godnych warunkach 
oraz do większego wspierania publicznego 
budownictwa mieszkaniowego;

10. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
dostępu do przystępnych cenowo mieszkań 
w godnych warunkach oraz do większego 
wspierania publicznego budownictwa 
mieszkaniowego; zachęca państwa 
członkowskie do usprawnienia wymiany 
najlepszych praktyk dotyczących 
skutecznych polityk w dziedzinie 
mieszkalnictwa socjalnego;

Or. en

Poprawka 312
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wszystkim 
obywatelom dostępu do przystępnych 
cenowo mieszkań w godnych warunkach 

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wszystkim 
obywatelom dostępu do przystępnych 
cenowo mieszkań w bezpiecznych i 
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oraz do większego wspierania publicznego 
budownictwa mieszkaniowego;

godnych warunkach oraz do większego 
wspierania publicznego budownictwa 
mieszkaniowego oraz inwestycji w 
obszarach i dzielnicach 
charakteryzujących się skrajnym 
ubóstwem;

Or. en

Poprawka 313
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wszystkim 
obywatelom dostępu do przystępnych 
cenowo mieszkań w godnych warunkach 
oraz do większego wspierania publicznego 
budownictwa mieszkaniowego;

10. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
dostępu do przystępnych cenowo mieszkań 
w godnych warunkach oraz do większego 
wspierania budownictwa mieszkaniowego;

Or. fr

Poprawka 314
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wszystkim 
obywatelom dostępu do przystępnych 
cenowo mieszkań w godnych warunkach 
oraz do większego wspierania publicznego 
budownictwa mieszkaniowego;

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wszystkim 
obywatelom dostępu do przystępnych 
cenowo mieszkań w godnych warunkach 
oraz do większego wspierania socjalnego 
budownictwa mieszkaniowego;

Or. en
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Poprawka 315
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wszystkim 
obywatelom dostępu do przystępnych 
cenowo mieszkań w godnych warunkach 
oraz do większego wspierania publicznego 
budownictwa mieszkaniowego;

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwalczania eksmisji oraz 
zapewnienia wszystkim obywatelom 
dostępu do przystępnych cenowo, 
dostępnych, energooszczędnych mieszkań 
w zdrowych i godnych warunkach oraz do 
większego wspierania publicznego 
budownictwa mieszkaniowego;

Or. en

Poprawka 316
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. mając na uwadze związek ubóstwa 
osób pracujących z problemem 
bezdomności, wzywa Komisję do 
przedstawienia unijnych ram dotyczących 
krajowych strategii na rzecz zwalczania 
bezdomności oraz wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia pilnych działań 
w celu wyeliminowania bezdomności i 
zapobiegania jej;

Or. en

Poprawka 317
Nicolaus Fest, Guido Reil
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa UE do położenia kresu 
nielegalnej migracji, która powoduje 
nasilenie zjawiska bezdomności w UE i 
stanowi zwiększone obciążenie dla 
systemów zabezpieczenia społecznego 
państw członkowskich; ponadto 
podkreśla, że obowiązkiem państw 
członkowskich jest priorytetowe 
traktowanie zapewnienia miejsca 
zamieszkania swoim obywatelom;

Or. en

Poprawka 318
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zapewniły młodym 
ludziom właściwy i odpowiedni poziomu 
kształcenia i szkolenia, aby umożliwić im 
sprostanie wyzwaniom rynku pracy, 
informując ich na temat przysługujących 
im praw, w szczególności w przypadku 
niestandardowych lub niepewnych form 
zatrudnienia;

Or. ro

Poprawka 319
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania na 
rynkach pracy grup pracowników 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz do zwalczania takich 
form zatrudnienia poprzez odpowiednie 
działania;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania godnych warunków 
pracy grupom pracowników mającym 
nietypowe i niepewne formy zatrudnienia;; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby zamiast uniwersalnego podejścia 
traktowały pracowników platformowych w 
wysoce ukierunkowany sposób, by nie 
utrudniać powstawania nowych, ważnych 
form zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 320
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania na 
rynkach pracy grup pracowników 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz do zwalczania takich 
form zatrudnienia poprzez odpowiednie 
działania;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania wszelkich 
kategorii godnego zatrudnienia 
umożliwiających uzyskanie dostępu do 
zatrudnienia w takich sytuacjach, jak 
obecny poważny kryzys gospodarczy;

Or. es

Poprawka 321
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania na 

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozwiązania problemu 
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rynkach pracy grup pracowników 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz do zwalczania takich 
form zatrudnienia poprzez odpowiednie 
działania;

grup pracowników mających nietypowe i 
niepewne formy zatrudnienia na rynkach 
pracy oraz do zapewnienia pracownikom 
sprawiedliwych warunków pracy przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 322
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania na 
rynkach pracy grup pracowników 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz do zwalczania takich 
form zatrudnienia poprzez odpowiednie 
działania;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szczegółowego pod 
względem statystycznym uwzględniania na 
rynkach pracy grup pracowników 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz do zwalczania takich 
form zatrudnienia poprzez odpowiednie 
działania; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji 
zminimalizowania niepewnego 
zatrudnienia i łączenia legalnych form 
zatrudnienia z zamiarem oszustwa 
polegającego na obniżaniu płac i 
unikaniu opłacania składek na 
zabezpieczenie społeczne;

Or. de

Poprawka 323
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania na 
rynkach pracy grup pracowników 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz do zwalczania takich 
form zatrudnienia poprzez odpowiednie 
działania;

11. podkreśla rozpowszechnienie 
niepewnych i niestandardowych form 
zatrudnienia; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania na 
rynkach pracy grup pracowników 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz do zwalczania takich 
form zatrudnienia poprzez odpowiednie 
działania, na przykład w ramach 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 324
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania na 
rynkach pracy grup pracowników 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz do zwalczania takich 
form zatrudnienia poprzez odpowiednie 
działania;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania na 
rynkach pracy grup pracowników 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz do zwalczania takich 
form zatrudnienia poprzez odpowiednie 
działania; przypomina państwom 
członkowskim, aby nie uzależniały 
dostępu do zatrudnienia i powiązanych 
środków wsparcia ze strony publicznych 
służb zatrudnienia od spełnienia 
retorsyjnych warunków, ponieważ 
prowadzi to upowszechnienia niepewnych 
i nietypowych form zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 325
Radan Kanev
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania na 
rynkach pracy grup pracowników 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz do zwalczania takich 
form zatrudnienia poprzez odpowiednie 
działania;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania na 
rynkach pracy grup pracowników 
mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz do zwalczania takich 
form zatrudnienia poprzez odpowiednie 
działania, polegające na dostosowaniu i 
modernizacji obowiązujących przepisów 
prawa pracy;

Or. en

Poprawka 326
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
stopniowego wycofywania umów 
zerogodzinowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zwalczania 
przymusowej pracy w niepełnym wymiarze 
godzin oraz do podjęcia znacznych starań 
w kierunku promowania zatrudnienia na 
czas nieokreślony i ograniczenia 
nieustannego przedłużania umów o pracę 
na czas określony; 

Or. en

Poprawka 327
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. z zadowoleniem przyjmuje 
wytyczne w celu zapewnienia ochrony 
pracowników sezonowych przedstawione 
przez Komisję w dniu 16 lipca 2020 r.; 
wzywa Radę do przyjęcia ambitnych 
konkluzji w sprawie pracowników 
sezonowych;

Or. en

Poprawka 328
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. zdecydowanie uważa, że 
pracodawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za bezpłatne 
zapewnienie pracownikowi niezbędnego 
wyposażenia, odzieży i ubezpieczenia w 
celu wykonywania powierzonej pracy; 
podkreśla, że pracodawcy ponoszą pełną 
odpowiedzialność za wydatki lub 
niezbędne szkolenia w celu wykonywania 
obowiązków na danym stanowisku;

Or. en

Poprawka 329
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do intensywniejszego 
monitorowania przestrzegania 
obowiązujących ustaw pracowniczych i 
społecznych poprzez kontrole, a w 
przypadku spraw transgranicznych do 
zwracania się do Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy;

12. wzywa do wzmocnienia 
inspektoratów pracy w państwach 
członkowskich i zagwarantowania im 
odpowiedniego finansowania; podkreśla 
nieustanną potrzebę zapewnienia 
skutecznych i odpowiednich kontroli, 
inspekcji i weryfikacji skarg; podkreśla, że 
monitorowanie i kontrola mają szczególne 
znaczenie w przypadku obywateli państw 
trzecich wykonujących pracę na terenie 
Unii; wzywa do jak najszybszego 
powołania i rozpoczęcia funkcjonowania 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy; apeluje, 
aby Europejskiemu Urzędowi ds. Pracy 
przysługiwały realne uprawnienia 
inspekcji pracy w przypadkach 
transgranicznych oraz monitorowania 
przestrzegania konwencji MOP i unijnego 
prawa pracy przez państwa członkowskie; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do intensywniejszego monitorowania 
przestrzegania obowiązujących ustaw 
pracowniczych i społecznych poprzez 
kontrole oraz do zaangażowania 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy do spraw 
transgranicznych, aby zagwarantować 
prawidłowe egzekwowanie prawa Unii w 
odniesieniu do mobilności pracowników i 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 330
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do intensywniejszego 
monitorowania przestrzegania 

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do intensywniejszego 
monitorowania przestrzegania 
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obowiązujących ustaw pracowniczych i 
społecznych poprzez kontrole, a w 
przypadku spraw transgranicznych do 
zwracania się do Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy;

obowiązujących ustaw pracowniczych i 
społecznych, a w przypadku spraw 
transgranicznych do zwracania się do 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 331
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do intensywniejszego 
monitorowania przestrzegania 
obowiązujących ustaw pracowniczych i 
społecznych poprzez kontrole, a w 
przypadku spraw transgranicznych do 
zwracania się do Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy;

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do intensywniejszego 
monitorowania przestrzegania 
obowiązujących ustaw pracowniczych i 
społecznych poprzez kontrole, a w 
przypadku spraw transgranicznych do 
zwracania się do Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy oraz do modernizacji i dostosowania 
obowiązujących ram prawnych;

Or. en

Poprawka 332
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do wdrożenia 
aktywnej polityki ochrony rynku 
europejskiego z wykorzystaniem środków 
antydumpingowych przewidzianych w 
Traktatach w celu ochrony sektorów 
zagrożonych nieuczciwą konkurencją, 
która prowadzi do braku pewności 
zatrudnienia;
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Or. fr

Poprawka 333
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie do 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej; 
uważa, że państwa członkowskie muszą 
rozwiązać problem złożonych przepisów 
prawa pracy i obciążeń podatkowych oraz 
uprościć procedury administracyjne, by 
stworzyć skuteczniejsze zachęty do 
rejestrowania pracy;

Or. en

Poprawka 334
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza, że autonomia 
porozumień zbiorowych jest istotną 
wartością; z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
programu działań w sprawie ochrony i 
wzmocnienia systemów porozumień 
zbiorowych na szczeblu krajowym, w 
szczególności sektorowym, i zaleca 
podjęcie środków zgodnie z art. 151 i 153 
TFUE; podkreśla, że porozumienia 
zbiorowe nie mogą być przedmiotem 
regulacji i interpretacji na szczeblu 
europejskim;

13. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
programu działań w celu promowania 
systemów porozumień zbiorowych na 
szczeblu krajowym sprzyjających 
koniecznym działaniom innowacyjnym, 
dzięki którym przedsiębiorstwa będą 
mogły sprostać trudnemu zadaniu, jakim 
jest reagowanie na kryzys gospodarczy, 
przez zachęcanie pracowników do 
przyjęcia większej odpowiedzialności w 
procesie szkolenia się, rozwoju i 
dyspozycyjności w ramach pełnionych 
funkcji;
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Or. es

Poprawka 335
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza, że autonomia 
porozumień zbiorowych jest istotną 
wartością; z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
programu działań w sprawie ochrony i 
wzmocnienia systemów porozumień 
zbiorowych na szczeblu krajowym, w 
szczególności sektorowym, i zaleca 
podjęcie środków zgodnie z art. 151 i 153 
TFUE; podkreśla, że porozumienia 
zbiorowe nie mogą być przedmiotem 
regulacji i interpretacji na szczeblu 
europejskim;

13. stanowczo podkreśla, że autonomia 
porozumień zbiorowych jest istotną 
wartością; z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
programu działań w sprawie ochrony i 
wzmocnienia systemów porozumień 
zbiorowych na szczeblu krajowym, w 
szczególności sektorowym; podkreśla, że 
porozumienia zbiorowe nie mogą być 
przedmiotem regulacji i interpretacji na 
szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 336
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza, że autonomia 
porozumień zbiorowych jest istotną 
wartością; z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
programu działań w sprawie ochrony i 
wzmocnienia systemów porozumień 
zbiorowych na szczeblu krajowym, w 
szczególności sektorowym, i zaleca 
podjęcie środków zgodnie z art. 151 i 153 

13. stwierdza, że autonomia 
porozumień zbiorowych jest istotną 
wartością; z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
programu działań w sprawie ochrony i 
wzmocnienia systemów porozumień 
zbiorowych na szczeblu krajowym, w 
szczególności sektorowym, i zaleca 
podjęcie środków zgodnie z art. 151 i 153 
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TFUE; podkreśla, że porozumienia 
zbiorowe nie mogą być przedmiotem 
regulacji i interpretacji na szczeblu 
europejskim;

TFUE; podkreśla, że porozumienia 
zbiorowe nie mogą być przedmiotem 
przepisów i interpretacji na szczeblu 
europejskim;

Or. de

Poprawka 337
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza, że autonomia 
porozumień zbiorowych jest istotną 
wartością; z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
programu działań w sprawie ochrony i 
wzmocnienia systemów porozumień 
zbiorowych na szczeblu krajowym, w 
szczególności sektorowym, i zaleca 
podjęcie środków zgodnie z art. 151 i 153 
TFUE; podkreśla, że porozumienia 
zbiorowe nie mogą być przedmiotem 
regulacji i interpretacji na szczeblu 
europejskim;

13. stwierdza, że autonomia 
porozumień zbiorowych jest istotną 
wartością; z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
programu działań w sprawie ochrony i 
wzmocnienia systemów porozumień 
zbiorowych na szczeblu krajowym, w 
szczególności sektorowym i na poziomie 
przedsiębiorstwa, i zaleca podjęcie 
środków zgodnie z art. 151 i 153 TFUE; 
podkreśla, że porozumienia zbiorowe nie 
mogą być przedmiotem regulacji i 
interpretacji na szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 338
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza, że autonomia 
porozumień zbiorowych jest istotną 
wartością; z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
programu działań w sprawie ochrony i 
wzmocnienia systemów porozumień 

13. stwierdza, że autonomia 
porozumień zbiorowych jest istotną 
wartością; z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący wprowadzenia 
programu działań w sprawie ochrony i 
wzmocnienia systemów porozumień 
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zbiorowych na szczeblu krajowym, w 
szczególności sektorowym, i zaleca 
podjęcie środków zgodnie z art. 151 i 153 
TFUE; podkreśla, że porozumienia 
zbiorowe nie mogą być przedmiotem 
regulacji i interpretacji na szczeblu 
europejskim;

zbiorowych na szczeblu krajowym, w 
szczególności sektorowym, i zaleca 
podjęcie środków zgodnie z art. 151 i 153 
TFUE; podkreśla, że porozumienia 
zbiorowe nie mogą być przedmiotem 
regulacji i interpretacji na szczeblu 
europejskim; podkreśla jednak potrzebę 
zapewnienia i egzekwowania autonomii 
partnerów społecznych w poszczególnych 
państwach członkowskich, w tym przez 
kontrolę na szczeblu Unii;

Or. en

Poprawka 339
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla potrzebę koordynacji 
działań na poziomie UE, aby osiągnąć 
rzeczywisty wzrost płac dla wszystkich 
obywateli, zapobiec niezdrowej 
konkurencji w postaci ciągłego spadku 
kosztów pracy i zwiększyć pozytywną 
konwergencję społeczną; wzywa Komisję 
do przedstawienia wniosku dotyczącego 
dyrektywy, która zagwarantuje związkom 
zawodowym dostęp do miejsc pracy na 
potrzeby organizacji, udostępniania 
informacji i prowadzenia konsultacji, aby 
zagwarantować w ten sposób każdemu 
obywatelowi UE prawo do dobrowolnego 
zrzeszania się w związkach zawodowych, 
zwiększyć reprezentację pracowników i 
zapewnić prawo partnerów społecznych 
do negocjacji zbiorowych we wszystkich 
sektorach; podkreśla, że prawo do 
zrzeszania się musi przysługiwać również 
pracownikom mającym niestandardowe 
formy zatrudnienia oraz osobom fikcyjnie 
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samozatrudnionym, takim jak pracownicy 
platformowi;

Or. en

Poprawka 340
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Alex Agius 
Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że krajowe płace 
minimalne nie powinny stanowić pułapki 
w postaci niskiego wynagrodzenia 
oferowanego wykwalifikowanym 
pracownikom; wzywa państwa 
członkowskie do nawiązania ścisłej 
współpracy z krajowymi partnerami 
społecznymi w celu ograniczenia 
stosowania płac minimalnych również w 
tych kategoriach stanowisk, w których nie 
znajduje to uzasadnienia; uważa, że 
pracownikom we wszystkich państwach 
członkowskich należy zapewnić lepszy 
dostęp do sektorowych porozumień 
zbiorowych, które mają do nich 
zastosowanie; podkreśla konieczność 
wyeliminowania nieuczciwych praktyk, 
takich jak potrącenia dokonywane przez 
pracodawcę z płac minimalnych;

Or. en

Poprawka 341
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13c. wzywa Komisję do propagowania 
wykorzystywania EFS+ do budowania 
zdolności partnerów społecznych, aby 
wzmocnić negocjacje zbiorowe w Europie; 
wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia niezbędnych instytucji i 
mechanizmów wspierających negocjacje 
zbiorowe, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na sektorowe negocjacje zbiorowe; 
wzywa państwa członkowskie do 
prowadzenia konsultacji z krajowymi 
partnerami społecznymi i angażowania 
ich w proces stanowienia prawa w 
przypadku dotyczących ich przepisów; 

Or. en

Poprawka 342
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do ustalenia, że 
wymogiem korzystania z dotacji z 
funduszy i programów unijnych jest 
przestrzeganie obowiązujących 
porozumień zbiorowych;

skreśla się

Or. es

Poprawka 343
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do ustalenia, że skreśla się
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wymogiem korzystania z dotacji z 
funduszy i programów unijnych jest 
przestrzeganie obowiązujących 
porozumień zbiorowych;

Or. ro

Poprawka 344
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do ustalenia, że 
wymogiem korzystania z dotacji z 
funduszy i programów unijnych jest 
przestrzeganie obowiązujących 
porozumień zbiorowych;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 345
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do ustalenia, że 
wymogiem korzystania z dotacji z 
funduszy i programów unijnych jest 
przestrzeganie obowiązujących 
porozumień zbiorowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 346
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
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Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do ustalenia, że 
wymogiem korzystania z dotacji z 
funduszy i programów unijnych jest 
przestrzeganie obowiązujących 
porozumień zbiorowych;

14. wzywa Komisję do zobowiązania 
odbiorców i beneficjentów unijnego 
finansowania, dotacji, funduszy 
strukturalnych, wspólnej polityki rolnej 
(WPR), umów dzierżawy oraz innych 
właściwych podmiotów do wspierania i 
przestrzegania obowiązujących 
porozumień zbiorowych i warunków 
pracy;

Or. en

Poprawka 347
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania negocjacji taryfowych, jeżeli 
odsetek pracowników objętych 
porozumieniami zbiorowymi jest mniejszy 
niż 70 %;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 348
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania negocjacji taryfowych, jeżeli 
odsetek pracowników objętych 
porozumieniami zbiorowymi jest mniejszy 
niż 70 %;

15. sugeruje, że państwa członkowskie 
powinny wspierać negocjacje taryfowe, 
jeżeli odsetek pracowników objętych 
porozumieniami zbiorowymi jest mniejszy 
niż 70 %; podkreśla, że wszelkie 
podejmowane działania muszą zapewniać 
aktywne zaangażowanie krajowych 
partnerów społecznych w proces 
podejmowania decyzji; uważa, że żaden 
plan działania nie powinien stanowić 
jakiejkolwiek ingerencji w autonomię 
krajowych partnerów społecznych ani 
skutkować powszechnym 
obowiązywaniem porozumień zbiorowych, 
chyba że byłoby to za pełną zgodą 
krajowych partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 349
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania negocjacji taryfowych, jeżeli 
odsetek pracowników objętych 
porozumieniami zbiorowymi jest mniejszy 
niż 70 %;

15. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania negocjacji, gdy są one 
korzystne dla gospodarki oraz 
koniunktury społecznej i rodzinnej 
danego kraju;

Or. es

Poprawka 350
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania negocjacji taryfowych, jeżeli 
odsetek pracowników objętych 
porozumieniami zbiorowymi jest mniejszy 
niż 70 %;

15. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania negocjacji taryfowych i 
autonomii partnerów społecznych, jeżeli 
odsetek pracowników objętych 
porozumieniami zbiorowymi jest mniejszy 
niż 70 %;

Or. en

Poprawka 351
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 352
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontrolowania 
przestrzegania przepisów prawa pracy 
oraz do dbania o godność i dobrobyt 
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negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

rodzin i zachowanie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym;

Or. es

Poprawka 353
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

16. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania prawa pracowników do 
zrzeszania się, a także negocjowania i 
zawierania porozumień zbiorowych oraz 
do podejmowania niezwłocznych działań 
w przypadkach naruszeń tego prawa;

Or. en

Poprawka 354
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 

16. wzywa państwa członkowskie do 
egzekwowania prawa pracowników do 
zrzeszania się, a także negocjowania i 
zawierania porozumień zbiorowych oraz 
do zapewnienia, aby związki zawodowe 
miały wstęp do zakładów pracy, mogły 
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związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

rozmawiać z pracownikami w miejscach 
pracy i pomagały je organizować;

Or. en

Poprawka 355
Nicolaus Fest, Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

16. wzywa państwa członkowskie do 
egzekwowania prawa pracowników do 
zrzeszania się, a także negocjowania i 
zawierania porozumień zbiorowych oraz 
do zapewnienia, aby związki zawodowe 
miały wstęp do zakładów pracy, mogły 
rozmawiać z pracownikami w miejscach 
pracy i pomagały je organizować; zaleca 
Komisji, aby w tym kontekście 
powstrzymała się od nakładania 
jakichkolwiek sankcji na państwa 
członkowskie, ponieważ egzekwowanie 
tych praw stanowi wyłączną 
odpowiedzialność państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 356
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 

16. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia prawa pracowników do 
zrzeszania się, a także negocjowania i 
zawierania porozumień zbiorowych oraz 
do zapewnienia, aby związki zawodowe 
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zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

miały wstęp do zakładów pracy, mogły 
rozmawiać z pracownikami w miejscach 
pracy i pomagały je organizować;

Or. en

Poprawka 357
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych;

Or. en

Poprawka 358
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych;
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pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

Or. en

Poprawka 359
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały dostęp do 
miejsca pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy, również 
jeżeli wykonują oni pracę zdalną, i 
pomagały je organizować;

Or. en

Poprawka 360
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 

16. wzywa państwa członkowskie do 
skutecznego wzmocnienia prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
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pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

pomagały je organizować;

Or. en

Poprawka 361
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
wzmocnienia za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

Or. en

Poprawka 362
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania prawa pracowników do 
zrzeszania się, a także negocjowania i 
zawierania porozumień zbiorowych oraz 
do zapewnienia, aby związki zawodowe 
miały wstęp do zakładów pracy, mogły 
rozmawiać z pracownikami w miejscach 
pracy i pomagały je organizować;
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Or. de

Poprawka 363
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
egzekwowania za pomocą sankcji prawa 
pracowników do zrzeszania się, a także 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych i układów na poziomie 
przedsiębiorstwa oraz do zapewnienia, aby 
związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z 
pracownikami w miejscach pracy i 
pomagały je organizować;

Or. en

Poprawka 364
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca uwagę na przypadki 
wykorzystywania tych możliwości do 
celów politycznych i nadużywania ich 
przez partnerów społecznych w niektórych 
państwach członkowskich oraz wzywa 
Komisję do podjęcia zdecydowanych 
działań w celu zwalczania tego zjawiska;

Or. en
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Poprawka 365
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zmiany 
europejskich przepisów z zakresu 
konkurencji, aby instytucje świadczące 
usługi w interesie ogólnym, np. szpitale i 
domy opieki, pozostały własnością 
publiczną lub aby przywrócić im taką 
formę;

skreśla się

Or. ro

Poprawka 366
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zmiany 
europejskich przepisów z zakresu 
konkurencji, aby instytucje świadczące 
usługi w interesie ogólnym, np. szpitale i 
domy opieki, pozostały własnością 
publiczną lub aby przywrócić im taką 
formę;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 367
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zmiany 
europejskich przepisów z zakresu 
konkurencji, aby instytucje świadczące 
usługi w interesie ogólnym, np. szpitale i 
domy opieki, pozostały własnością 
publiczną lub aby przywrócić im taką 
formę;

skreśla się

Or. en

Poprawka 368
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zmiany 
europejskich przepisów z zakresu 
konkurencji, aby instytucje świadczące 
usługi w interesie ogólnym, np. szpitale i 
domy opieki, pozostały własnością 
publiczną lub aby przywrócić im taką 
formę;

skreśla się

Or. en

Poprawka 369
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zmiany 
europejskich przepisów z zakresu 

skreśla się
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konkurencji, aby instytucje świadczące 
usługi w interesie ogólnym, np. szpitale i 
domy opieki, pozostały własnością 
publiczną lub aby przywrócić im taką 
formę;

Or. en

Poprawka 370
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zmiany 
europejskich przepisów z zakresu 
konkurencji, aby instytucje świadczące 
usługi w interesie ogólnym, np. szpitale i 
domy opieki, pozostały własnością 
publiczną lub aby przywrócić im taką 
formę;

skreśla się

Or. en

Poprawka 371
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zmiany 
europejskich przepisów z zakresu 
konkurencji, aby instytucje świadczące 
usługi w interesie ogólnym, np. szpitale i 
domy opieki, pozostały własnością 
publiczną lub aby przywrócić im taką 
formę;

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zapewnienia, aby 
instytucje świadczące usługi w interesie 
ogólnym, zarówno w sektorze prywatnym, 
jak i publicznym, przestrzegały 
przynajmniej minimalnych warunków 
pracy, które przysługują ich 
pracownikom, w szczególności swobody 
negocjowania i zawierania porozumień 
zbiorowych lub układów na poziomie 
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przedsiębiorstwa oraz prawa do 
odpowiedniego wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 372
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zmiany 
europejskich przepisów z zakresu 
konkurencji, aby instytucje świadczące 
usługi w interesie ogólnym, np. szpitale i 
domy opieki, pozostały własnością 
publiczną lub aby przywrócić im taką 
formę;

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zmiany 
europejskich przepisów z zakresu 
konkurencji, aby instytucje świadczące 
usługi w interesie ogólnym, np. szpitale i 
domy opieki, pozostały własnością 
publiczną lub prywatną, zgodnie z 
zasadami wolności gospodarki rynkowej, 
dbając jednocześnie o utrzymanie 
doskonałości ich usług z uwagi na to, że 
są one usługami w interesie ogólnym;

Or. es

Poprawka 373
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zmiany 
europejskich przepisów z zakresu 
konkurencji, aby instytucje świadczące 
usługi w interesie ogólnym, np. szpitale i 
domy opieki, pozostały własnością 
publiczną lub aby przywrócić im taką 
formę;

17. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie dążyły do zmiany 
europejskich przepisów z zakresu 
konkurencji, aby instytucje świadczące 
usługi w interesie ogólnym, np. szpitale i 
domy opieki, pozostały własnością 
publiczną lub aby łatwiej przywrócić im 
taką formę;

Or. de
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Poprawka 374
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. nalega, aby Komisja udoskonaliła 
dyrektywy dotyczące przyznawania 
zamówień publicznych w celu ukrócenia 
konkurencji kosztem wynagrodzeń w taki 
sposób, aby do skutecznego składania 
ofert były uprawnione wyłącznie 
podmioty, które nie naruszają 
obowiązujących porozumień zbiorowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia przestrzegania przepisów, 
monitorowania procedur i egzekwowania 
praw;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 375
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. nalega, aby Komisja udoskonaliła 
dyrektywy dotyczące przyznawania 
zamówień publicznych w celu ukrócenia 
konkurencji kosztem wynagrodzeń w taki 
sposób, aby do skutecznego składania 
ofert były uprawnione wyłącznie 
podmioty, które nie naruszają 
obowiązujących porozumień zbiorowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia przestrzegania przepisów, 
monitorowania procedur i egzekwowania 
praw;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 376
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. nalega, aby Komisja udoskonaliła 
dyrektywy dotyczące przyznawania 
zamówień publicznych w celu ukrócenia 
konkurencji kosztem wynagrodzeń w taki 
sposób, aby do skutecznego składania 
ofert były uprawnione wyłącznie 
podmioty, które nie naruszają 
obowiązujących porozumień zbiorowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia przestrzegania przepisów, 
monitorowania procedur i egzekwowania 
praw;

18. wzywa Komisję do zmiany 
dyrektywy 2014/24/UE w sprawie 
zamówień publicznych w celu włączenia 
klauzuli społecznej zobowiązującej 
wykonawców i podwykonawców do 
pełnego przestrzegania prawa 
pracowników do negocjacji zbiorowych, 
oraz ustanowienia warunków niezbędnych 
dla całościowego wdrożenia stosownych 
sektorowych porozumień zbiorowych i 
uwzględnionych w nich warunków pracy; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia przestrzegania przepisów, 
monitorowania procedur i egzekwowania 
praw;

Or. en

Poprawka 377
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. nalega, aby Komisja udoskonaliła 
dyrektywy dotyczące przyznawania 
zamówień publicznych w celu ukrócenia 
konkurencji kosztem wynagrodzeń w taki 
sposób, aby do skutecznego składania 
ofert były uprawnione wyłącznie 
podmioty, które nie naruszają 
obowiązujących porozumień zbiorowych; 

18. nalega, aby Komisja udoskonaliła 
dyrektywy dotyczące przyznawania 
zamówień publicznych w tych obszarach, 
w których nie zapewniają one równości 
warunków w stosunku do sektora 
prywatnego;
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wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia przestrzegania przepisów, 
monitorowania procedur i egzekwowania 
praw;

Or. es

Poprawka 378
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. nalega, aby Komisja udoskonaliła 
dyrektywy dotyczące przyznawania 
zamówień publicznych w celu ukrócenia 
konkurencji kosztem wynagrodzeń w taki 
sposób, aby do skutecznego składania ofert 
były uprawnione wyłącznie podmioty, 
które nie naruszają obowiązujących 
porozumień zbiorowych; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia 
przestrzegania przepisów, monitorowania 
procedur i egzekwowania praw;

18. nalega, aby Komisja udoskonaliła 
dyrektywy dotyczące przyznawania 
zamówień publicznych w taki sposób, aby 
do skutecznego składania ofert były 
uprawnione wyłącznie podmioty, które nie 
naruszają obowiązujących porozumień 
zbiorowych; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia przestrzegania przepisów, 
monitorowania procedur i egzekwowania 
praw;

Or. en

Poprawka 379
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. proponuje Komisji zmianę 
przepisów europejskich w taki sposób, aby 
samozatrudnieni i pracownicy mający 
niestandardowe formy zatrudnienia mogli 
się zrzeszać i zawierać porozumienia 
zbiorowe;

skreśla się

Or. en



AM\1212061PL.docx 113/150 PE655.980v01-00

PL

Poprawka 380
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. proponuje Komisji zmianę 
przepisów europejskich w taki sposób, aby 
samozatrudnieni i pracownicy mający 
niestandardowe formy zatrudnienia mogli 
się zrzeszać i zawierać porozumienia 
zbiorowe;

19. przyznaje, że cyfryzacja i 
globalizacja doprowadziły do znacznego 
wzrostu samozatrudnienia i nietypowych 
form zatrudnienia; proponuje Komisji i 
państwom członkowskim zbadanie 
potrzeby i możliwości zrzeszania się osób 
samozatrudnionych i pracowników 
mających niestandardowe formy 
zatrudnienia oraz zawierania przez nich 
porozumień zbiorowych, a także 
przedstawienie wniosków dotyczących 
zmiany przepisów tam, gdzie okaże się to 
konieczne;

Or. en

Poprawka 381
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. proponuje Komisji zmianę 
przepisów europejskich w taki sposób, aby 
samozatrudnieni i pracownicy mający 
niestandardowe formy zatrudnienia mogli 
się zrzeszać i zawierać porozumienia 
zbiorowe;

19. z zadowoleniem przyjmuje plan 
Komisji dotyczący zmiany przepisów 
europejskich w taki sposób, aby 
samozatrudnieni i pracownicy mający 
niestandardowe formy zatrudnienia mogli 
się zrzeszać i zawierać porozumienia 
zbiorowe; podkreśla, że nie może to 
opóźnić żadnych innych inicjatyw Komisji 
na rzecz zwalczania fikcyjnego 
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samozatrudnienia i zagwarantowania 
praw pracowników mających 
niestandardowe formy zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 382
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. proponuje Komisji zmianę 
przepisów europejskich w taki sposób, aby 
samozatrudnieni i pracownicy mający 
niestandardowe formy zatrudnienia mogli 
się zrzeszać i zawierać porozumienia 
zbiorowe;

19. proponuje Komisji zmianę 
przepisów europejskich w taki sposób, aby 
pracownicy mający niestandardowe formy 
zatrudnienia, do których mogą zaliczać się 
osoby samozatrudnione, mogli się 
zrzeszać i zawierać porozumienia 
zbiorowe;

Or. de

Poprawka 383
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. proponuje Komisji zmianę 
przepisów europejskich w taki sposób, aby 
samozatrudnieni i pracownicy mający 
niestandardowe formy zatrudnienia mogli 
się zrzeszać i zawierać porozumienia 
zbiorowe;

19. proponuje państwom 
członkowskim zmianę przepisów w taki 
sposób, aby samozatrudnieni i pracownicy 
mający niestandardowe formy zatrudnienia 
mogli się zrzeszać i zawierać porozumienia 
zbiorowe;

Or. pl

Poprawka 384
Radan Kanev
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. proponuje Komisji zmianę 
przepisów europejskich w taki sposób, aby 
samozatrudnieni i pracownicy mający 
niestandardowe formy zatrudnienia mogli 
się zrzeszać i zawierać porozumienia 
zbiorowe;

19. proponuje Komisji zmianę 
przepisów europejskich w taki sposób, aby 
samozatrudnieni i pracownicy mający 
niestandardowe formy zatrudnienia mogli 
się zrzeszać, skutecznie uczestniczyć w 
negocjacjach zbiorowych i zawierać 
porozumienia zbiorowe;

Or. en

Poprawka 385
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. proponuje Komisji zmianę 
przepisów europejskich w taki sposób, aby 
samozatrudnieni i pracownicy mający 
niestandardowe formy zatrudnienia mogli 
się zrzeszać i zawierać porozumienia 
zbiorowe;

19. proponuje Komisji zmianę 
przepisów europejskich w taki sposób, aby 
samozatrudnieni i pracownicy mający 
niestandardowe formy zatrudnienia mogli 
się zrzeszać i zawierać porozumienia 
zbiorowe, lub by zapewnić im dowolną 
inną formułę, która będzie w elastyczny 
sposób dostosowywać się do potrzeb 
rynku;

Or. es

Poprawka 386
Elisabetta Gualmini

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zachęca państwa członkowskie, 
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aby motywowały pracowników do udziału 
w zarządzaniu i ich własnej 
przedsiębiorczości, również za 
pośrednictwem spółdzielni i 
przedsiębiorstw społecznych;

Or. en

Poprawka 387
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. z zadowoleniem odnosi się do 
przyjęcia pakietu na rzecz mobilności; 
uważa, że pakiet na rzecz mobilności 
stanowi solidne narzędzie umożliwiające 
zwalczanie dumpingu socjalnego i 
ubóstwa osób pracujących w transporcie 
drogowym; wzywa do szybkiego i pełnego 
wdrożenia rozporządzenia z korzyścią dla 
kierowców pojazdów ciężarowych w całej 
Europie; podkreśla, że należy podjąć 
kolejne, podobne inicjatywy w celu 
zwalczania dumpingu socjalnego i 
ubóstwa osób pracujących w innych 
branżach, które doświadczają skutków 
dumpingu socjalnego i złych warunków 
pracy, takich jak transport lotniczy i 
sektor żeglugi;

Or. en

Poprawka 388
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19c. uważa, że należy udostępnić 
każdemu pracownikowi pełny wgląd w 
informacje dotyczące pracodawcy oraz 
praw dotyczących wynagrodzenia i praw 
pracowniczych na podstawie sektorowych 
porozumień zbiorowych lub 
prawodawstwa krajowego; uważa, że te 
informacje powinny być dostępne dla 
inspektoratów pracy w celu kontroli tego, 
jak pracodawcy realizują swoje 
obowiązki; uważa, że można je zapewnić 
w formie specjalnego dokumentu 
tożsamości pracowników 
transgranicznych, który okazał się już 
skutecznym rozwiązaniem pod względem 
zwalczania dumpingu socjalnego w 
niektórych państwach członkowskich; w 
tym kontekście wzywa Komisję do 
szybkiego wprowadzenia europejskiego 
numeru zabezpieczenia społecznego w 
formacie cyfrowym; uważa, że europejski 
numer zabezpieczenia społecznego może 
w znacznym stopniu posłużyć jako 
mechanizm kontrolny zarówno dla osób 
fizycznych, jak i właściwych organów, aby 
zagwarantować opłacanie składek na 
ubezpieczenie społeczne według 
zobowiązań oraz móc zwalczać nadużycia 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 389
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19d. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący programu na rzecz 
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umiejętności; podkreśla, że niski poziom 
wykształcenia jest jedną z podstawowych 
przyczyn ubóstwa osób pracujących; 
podkreśla, że uczenie się przez całe życie i 
zmiana kwalifikacji mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągania wyższych płac; 
podkreśla pilną potrzebę ustanowienia 
gwarancji umiejętności zgodnie z 
zasadami gwarancji dla młodzieży; uważa, 
że obywatelom UE należy zagwarantować 
wysokiej jakości możliwości podnoszenia i 
zmiany kwalifikacji w ciągu czterech 
miesięcy od utraty zatrudnienia lub 
ukończenia formalnego kształcenia; 
popiera konieczność położenia znacznego 
nacisku na umiejętności cyfrowe;

Or. en

Poprawka 390
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19e. wzywa państwa członkowskie do 
ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi, organizatorami kształcenia i 
szkolenia, przedsiębiorstwami oraz 
pozostałymi zainteresowanymi stronami, 
aby zaradzić strukturalnym słabościom 
systemów kształcenia i szkolenia oraz 
poprawić ich jakość i dopasowanie do 
potrzeb rynku pracy, w tym w celu 
umożliwienia każdemu pracownikowi 
dostępu do uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 391
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
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Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19f. podkreśla, że problem 
ograniczonej kwalifikowalności do 
otrzymywania świadczeń socjalnych ze 
względu na liczbę przepracowanych 
godzin w znacznym stopniu dotyczy osób 
niepełnosprawnych; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia 
elastyczności świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności, aby zapobiec ryzyku 
związanemu z utratą praw do przyszłej 
renty inwalidzkiej po podjęciu 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 392
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19g. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w sprawie niepełnosprawności po 
2020 r., aby zagwarantować pełne 
włączenie osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy, ze szczególnym naciskiem na 
zwalczanie ubóstwa osób pracujących; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego zagwarantowania 
pełnej dostępności rynku pracy w 
europejskich miejscach pracy; 
zdecydowanie uważa, że prawo do pracy i 
zarabiania na utrzymanie musi 
przysługiwać również osobom 
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niepełnosprawnym;

Or. en

Poprawka 393
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19h. uważa, że przedsiębiorstwa 
powinny postrzegać staże w kategoriach 
inwestycji zamiast darmowej siły roboczej; 
przypomina, że młodzi stażyści często nie 
mają żadnych innych źródeł dochodów; 
uważa, że wkład stażystów ma cenne i 
istotne znaczenie oraz zasługuje na 
wynagrodzenie; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wyeliminowania praktyk 
bezpłatnych staży i zagwarantowania 
wysokiej jakości staży zapewniających 
godziwe wynagrodzenie; 

Or. en

Poprawka 394
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19i. uważa, że młodzi pracownicy 
powinni otrzymywać wynagrodzenie 
stosowne do ich poziomu doświadczenia i 
nie doświadczać dyskryminacji w postaci 
znacznie niższych płac wyłącznie ze 



AM\1212061PL.docx 121/150 PE655.980v01-00

PL

względu na wiek; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do wyeliminowania 
praktyki ustawowych płac oferowanych 
młodym pracownikom na poziomie 
niższym niż płaca minimalna; 

Or. en

Poprawka 395
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19j. podkreśla, że w ramach nowego 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus (EFS+) należy przeznaczyć większe 
środki dla osób najbardziej 
potrzebujących, gdyż jest to kluczowy 
element europejskiej solidarności i wkład 
w walkę z najgorszymi formami ubóstwa 
w Unii, takimi jak niedostatek żywności i 
ubóstwo dzieci;

Or. en

Poprawka 396
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19k. przypomina, że kryzys 
spowodowany przez COVID-19 
uwidocznił wiele przypadków nadużyć 
związanych z podwykonawstwem w 
państwach członkowskich; wzywa Komisję 
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i państwa członkowskie do 
wyeliminowania nadużyć związanych z 
podwykonawstwem oraz ochrony 
pracowników sezonowych i 
transgranicznych zatrudnionych na 
wszystkich ogniwach łańcucha 
podwykonawstwa i łańcucha dostaw; 
zdecydowanie uważa, że pracowników, 
których to dotyczy, przedsiębiorstwa 
powinny zatrudniać bezpośrednio na 
lokalnych warunkach dotyczących 
wynagrodzenia i pracy ustalonych w 
odnośnym sektorowym porozumieniu 
zbiorowym lub prawodawstwie krajowym; 
podkreśla potrzebę stworzenia 
skutecznych mechanizmów 
zapewniających odpowiedzialność w 
całym łańcuchu podwykonawstwa i 
gwarantujących wynagrodzenie w 
przypadku nieprzestrzegania ustawowej 
płacy minimalnej lub odnośnych 
porozumień zbiorowych przez 
podwykonawców; w tym kontekście 
przypomina o obowiązkach pracodawcy 
dotyczących zagwarantowania 
pracownikom odpowiedniego i 
przystępnego cenowo zakwaterowania bez 
potrącania związanych z tym kosztów z ich 
wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 397
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 19 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19l. podkreśla, że dotychczasowe 
nierówności pogłębiły się wraz z pandemią 
COVID-19, ponieważ negatywne skutki 
społeczno-gospodarcze w 
nieproporcjonalny sposób dotknęły i tak 
już ubogie osoby lub osoby wysoce 
zagrożone ubóstwem i znalezieniem się w 
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trudnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 398
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wskazuje, że nie można pogłębiać 
zaburzeń równowagi i obciążać osób 
pracujących i ubogich skutkami kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19 poprzez 
środki oszczędnościowe i działania w 
ramach europejskiego semestru; stoi na 
stanowisku, że szczególnie konieczne są 
działania mające na celu zwalczanie 
ubóstwa i ubóstwa osób pracujących;

20. wskazuje, że kryzys spowodowany 
przez COVID-19 znacząco dotknął 
pracowników i osoby znajdujące się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji; stoi na 
stanowisku, że szczególnie konieczne są 
działania mające na celu zwalczanie 
ubóstwa i ubóstwa osób pracujących; w 
tym kontekście przypomina, że należy 
wykorzystać adekwatną część 
dodatkowych środków w ramach 
inicjatywy REACT-EU w celu zwiększenia 
dostępności środków FEAD na rzecz 
pomocy najbardziej potrzebującym; 
jednocześnie podkreśla znaczenie 
przeznaczenia wystarczających środków 
na EFS+ w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych;

Or. en

Poprawka 399
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wskazuje, że nie można pogłębiać 
zaburzeń równowagi i obciążać osób 
pracujących i ubogich skutkami kryzysu 

20. wskazuje, że reakcje polityczne na 
kryzys spowodowany przez COVID-19 
muszą być ukierunkowane na człowieka i 
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spowodowanego przez COVID-19 poprzez 
środki oszczędnościowe i działania w 
ramach europejskiego semestru; stoi na 
stanowisku, że szczególnie konieczne są 
działania mające na celu zwalczanie 
ubóstwa i ubóstwa osób pracujących;

opierać się na globalnej solidarności; stoi 
na stanowisku, że szczególnie konieczne są 
działania mające na celu zwalczanie 
ubóstwa i ubóstwa osób pracujących; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedniej ochrony 
wszystkim pracownikom znajdującym się 
w niekorzystnej sytuacji w czasie pandemii 
oraz do współpracy z przedsiębiorstwami i 
partnerami społecznymi w celu 
opracowania skutecznych, praktycznych i 
sprawiedliwych rozwiązań problemów 
powstałych w związku z pandemią;

Or. en

Poprawka 400
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wskazuje, że nie można pogłębiać 
zaburzeń równowagi i obciążać osób 
pracujących i ubogich skutkami kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19 poprzez 
środki oszczędnościowe i działania w 
ramach europejskiego semestru; stoi na 
stanowisku, że szczególnie konieczne są 
działania mające na celu zwalczanie 
ubóstwa i ubóstwa osób pracujących;

20. wskazuje, że kryzys spowodowany 
przez COVID-19 nie powinien spowalniać 
wysiłków na rzecz zwalczania ubóstwa i 
ubóstwa osób pracujących; przypomina, że 
europejski semestr również powinien 
przyczyniać się do osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 401
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wskazuje, że nie można pogłębiać 20. wskazuje, że nie można pogłębiać 
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zaburzeń równowagi i obciążać osób 
pracujących i ubogich skutkami kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19 poprzez 
środki oszczędnościowe i działania w 
ramach europejskiego semestru; stoi na 
stanowisku, że szczególnie konieczne są 
działania mające na celu zwalczanie 
ubóstwa i ubóstwa osób pracujących;

zaburzeń równowagi, a skutki kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19 
wymagają społecznego kompromisu 
między poszczególnymi poszkodowanymi 
podmiotami, w ramach którego w równym 
stopniu w procesie poszukiwania 
potrzebnych rozwiązań będą 
reprezentowane i chronione interesy 
przedsiębiorców, osób pracujących na 
własny lub cudzy rachunek oraz samej 
rodziny;

Or. es

Poprawka 402
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wskazuje, że nie można pogłębiać 
zaburzeń równowagi i obciążać osób 
pracujących i ubogich skutkami kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19 poprzez 
środki oszczędnościowe i działania w 
ramach europejskiego semestru; stoi na 
stanowisku, że szczególnie konieczne są 
działania mające na celu zwalczanie 
ubóstwa i ubóstwa osób pracujących;

20. wskazuje, że nie można pogłębiać 
zaburzeń równowagi i obciążać osób 
pracujących i ubogich skutkami kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19; stoi na 
stanowisku, że szczególnie konieczne są 
działania mające na celu zwalczanie 
ubóstwa i ubóstwa osób pracujących;

Or. en

Poprawka 403
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wskazuje, że nie można pogłębiać 
zaburzeń równowagi i obciążać osób 

20. wskazuje, że nie można pogłębiać 
zaburzeń równowagi i obciążać osób 
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pracujących i ubogich skutkami kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19 poprzez 
środki oszczędnościowe i działania w 
ramach europejskiego semestru; stoi na 
stanowisku, że szczególnie konieczne są 
działania mające na celu zwalczanie 
ubóstwa i ubóstwa osób pracujących;

pracujących i ubogich skutkami kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19 poprzez 
środki oszczędnościowe i działania w 
ramach europejskiego semestru; stoi na 
stanowisku, że szczególnie konieczne są 
działania mające na celu zwalczanie 
ubóstwa, w szczególności za pomocą 
unijnych planów i pakietów na rzecz 
odbudowy, i ubóstwa osób pracujących;

Or. en

Poprawka 404
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
pełnej ochrony grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, które w 
największym stopniu odczuwają 
negatywne skutki pandemii COVID-19, 
przez wzmocnienie wszystkich 
strukturalnych środków ochrony socjalnej 
obok tymczasowych świadczeń 
przyznawanych w czasie pandemii, w tym 
przez rozszerzenie okresu obowiązywania 
systemów ochrony socjalnej oraz 
zwiększenie wsparcia finansowego 
udzielanego w ich ramach, kwoty 
świadczeń zapewniających dochód 
minimalny, dodatków mieszkaniowych, 
świadczeń na dziecko, świadczeń 
pracowniczych, co zapobiegnie 
pogłębianiu się nierówności społeczno-
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 405
Özlem Demirel
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Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawienia 
minimalnych standardów dotyczących 
odpowiednich krajowych ubezpieczeń od 
utraty pracy i systemów minimalnych 
świadczeń w formie ramowych regulacji 
prawnych w celu lepszego zabezpieczenia 
socjalnego pracowników i rezydentów 
europejskich, w szczególności w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-
19;

Or. de

Poprawka 406
Cindy Franssen, Romana Tomc, Maria Walsh, Dennis Radtke, Loucas Fourlas, José 
Manuel Fernandes, Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa do podjęcia środków lub 
działań, aby uniknąć ponownego 
zwiększenia przymusowego podejmowania 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze 
godzin w wyniku pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 407
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. podkreśla, że szeroko zakrojone 
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nierówności stanowią pierwotne przyczyny 
ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 
że pogłębiają je aktualnie niskie płace 
wypłacane pracownikom oraz 
nieskuteczność systemów ochrony 
socjalnej, polityk redystrybucyjnych, usług 
społecznych, edukacji, opieki zdrowotnej 
oraz podstawowych usług, takich jak 
godne i przystępne cenowo mieszkania 
oraz usługi dostaw energii; podkreśla, że 
w czasie kryzysu spowodowanego przez 
COVID-19 w wielu państwach drastycznie 
zwiększył się poziom ubóstwa i 
wykluczenia społecznego ze względu na 
gwałtowny spadek lub brak dochodów 
osób, które utraciły zatrudnienie lub 
których dochody zmniejszyły się przy 
jednoczesnym wzroście kosztów;

Or. en

Poprawka 408
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega, aby Komisja dokładnie 
przyjrzała się skutkom gospodarczym 
pracy w niepełnym wymiarze godzin i 
zwolnień oraz skutkom społecznym 
odczuwanym przez osoby o niepewnej 
sytuacji życiowej;

21. podkreśla pozytywny aspekt 
systemów pracy w niepełnym wymiarze 
godzin wdrożonych przez państwa 
członkowskie w celu ochrony miejsc pracy 
i zachowania znacznej części płac w czasie 
kryzysu oraz z zadowoleniem przyjmuje w 
tym kontekście nowy mechanizm SURE; 
nalega, aby Komisja dokładnie przyjrzała 
się skutkom gospodarczym pracy w 
niepełnym wymiarze godzin i zwolnień 
oraz skutkom społecznym odczuwanym 
przez osoby o niepewnej sytuacji życiowej;

Or. en
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Poprawka 409
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega, aby Komisja dokładnie 
przyjrzała się skutkom gospodarczym 
pracy w niepełnym wymiarze godzin i 
zwolnień oraz skutkom społecznym 
odczuwanym przez osoby o niepewnej 
sytuacji życiowej;

21. nalega, aby Komisja dokładnie 
przyjrzała się skutkom gospodarczym 
pracy w niepełnym wymiarze godzin i 
zwolnień oraz skutkom społecznym 
odczuwanym przez osoby o niepewnej 
sytuacji życiowej; w tym celu wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
ochrony pracowników i zapewnienia 
wszystkim odpowiedniego dochodu, w tym 
przez udzielenie wsparcia finansowego 
umożliwiającego zachowanie zatrudnienia 
oraz dostarczenie gwarantowanego 
wsparcia dochodu osobom 
samozatrudnionym lub mającym 
nietypowe formy zatrudnienia, które tracą 
dochody na skutek kryzysu; ponadto 
wzywa państwa członkowskie do ochrony 
osób żyjących w niepewnych warunkach 
poprzez wstrzymanie eksmisji osób 
nieuiszczających czynszu i rat kredytów 
hipotecznych, przez wsparcie płatności 
rachunków za energię oraz zapewnienie 
potrzebującym tego osobom bezpłatnych 
posiłków w szkołach;

Or. en

Poprawka 410
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. nalega, aby Komisja dokładnie 
przyjrzała się skutkom gospodarczym 
pracy w niepełnym wymiarze godzin i 

21. nalega, aby Komisja dokładnie 
przyjrzała się skutkom gospodarczym 
pracy w niepełnym wymiarze godzin i 



PE655.980v01-00 130/150 AM\1212061PL.docx

PL

zwolnień oraz skutkom społecznym 
odczuwanym przez osoby o niepewnej 
sytuacji życiowej;

zwolnień oraz skutkom społecznym 
odczuwanym przez osoby o niepewnej 
sytuacji życiowej; wzywa państwa 
członkowskie, aby promowały skracanie 
czasu pracy zamiast zwolnień wszędzie 
tam, gdzie jest to możliwe, aby uniknąć 
niesprawiedliwych skutków kryzysu 
gospodarczego dla niektórych kategorii 
pracowników;

Or. ro

Poprawka 411
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że w kontekście kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19 
prowadzonych jest coraz więcej procesów 
restrukturyzacji; wyraża zaniepokojenie, 
że przedsiębiorstwa nie przestrzegają praw 
pracowników do informacji, konsultacji i 
uczestnictwa w procesach restrukturyzacji 
ani przepisów obowiązujących na szczeblu 
europejskim i krajowym w tej dziedzinie; 
wzywa Komisję do pilnego podjęcia 
zdecydowanych działań ukierunkowanych 
na państwa członkowskie i europejskie 
przedsiębiorstwa, aby zagwarantować 
poszanowanie praw pracowników do 
informacji, konsultacji i uczestnictwa oraz 
przestrzeganie przez przedsiębiorstwa 
wymogów prawnych dotyczących 
procesów restrukturyzacji;

Or. en

Poprawka 412
Katrin Langensiepen
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że kryzys spowodowany 
przez COVID-19 ponownie ukazał 
znaczenie zatrudnienia w sektorze opieki 
zdrowotnej i usług społecznych dla 
funkcjonowania unijnej gospodarki i 
społeczeństwa; podkreśla, że praca w 
dziedzinie opieki zdrowotnej i społecznej 
ma zasadnicze znaczenie, lecz jest 
systematycznie niedoceniana i 
niedostatecznie wynagradzana; dodaje, że 
obecny system europejskiej opieki 
społecznej ukazuje niedoskonałości i słabe 
strony systemu opieki opartego na 
mobilności oraz konieczność pozytywnej 
konwergencji opieki społecznej;

Or. en

Poprawka 413
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa państwa członkowskie do 
dowartościowania i poprawy sytuacji grup 
zawodowych, które zostały 
zaklasyfikowane w czasie kryzysu jako 
mające znaczenie systemowe, takich jak 
opiekunki osób chorych i osób starszych, 
sprzedawczynie, nauczycielki przedszkolne 
i osoby sprzątające; podkreśla, że 
wspomniane zawody wykonują przeważnie 
kobiety i często cechują się niskim 
wynagrodzeniem i niepewnymi 
warunkami pracy; 

Or. de
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Poprawka 414
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. przypomina, że wielu pracowników 
pierwszego kontaktu wykonuje nisko 
płatną pracę i cierpi z powodu 
niepewnych warunków pracy, a częściowo 
jest również pozbawionych opieki 
zdrowotnej i ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 415
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 21a. biorąc pod uwagę, że systemy 
pracy w niepełnym wymiarze godzin 
różnią się w poszczególnych państwach 
członkowskich, oraz biorąc pod uwagę 
znaczne różnice między świadczeniami 
przysługującymi pracownikom 
wykonującym pracę w niepełnym 
wymiarze godzin w Europie, wyraża 
zaniepokojenie, że pracownicy 
wykonujący pracę niskiego szczebla w 
niepełnym wymiarze godzin są szczególnie 
zagrożeni ubóstwem osób pracujących; 

Or. en
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Poprawka 416
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa do zmniejszenia obciążenia 
podatkowego w celu ułatwienia 
działalności gospodarczej, wsparcia osób 
objętych systemem skrócenia czasu pracy 
(ERTE) i przedsiębiorstw, które 
doświadczają poważnych skutków 
gospodarczych;

Or. es

Poprawka 417
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by w przyszłości 
zapobiegały wykrytym w czasie kryzysu 
związanego z COVID-19 przypadkom 
wyzyskiwania i oszukiwania pracowników 
mobilnych i sezonowych w Europie oraz 
by udzieliły pokrzywdzonym osobom 
lepszego wsparcia w formie doradztwa – 
również we współpracy ze związkami 
zawodowymi1a i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego – w 
zakresie egzekwowania obowiązującego 
prawa; podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny zagwarantować 
przestrzeganie istniejących środków 
ochrony pracy i zdrowia również poprzez 
lepsze kontrole; 
__________________
1a Na przykład www.faire-
mobilitaet.de/en.
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Or. de

Poprawka 418
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. biorąc pod uwagę, że pomimo 
wsparcia systemów pracy w niepełnym 
wymiarze godzin liczba zwolnień będzie 
wzrastać, wzywa Komisję do 
wprowadzenia europejskiego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 419
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
wsparcia na szczeblu europejskim i 
krajowym, przy czym warunkiem 
przyznawania dotacji publicznych, np. z 
programu SURE, powinien być zakaz 
likwidowania istniejących miejsc pracy;

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
wsparcia na szczeblu europejskim i 
krajowym;

Or. pl

Poprawka 420
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
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Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
wsparcia na szczeblu europejskim i 
krajowym, przy czym warunkiem 
przyznawania dotacji publicznych, np. z 
programu SURE, powinien być zakaz 
likwidowania istniejących miejsc pracy;

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
wsparcia na szczeblu europejskim i 
krajowym, w tym przez przyznawanie 
odpowiednich środków, np. z programu 
SURE; podkreśla, że aby móc radzić sobie 
z poważnymi wstrząsami, państwa 
członkowskie powinny przyjąć wspólne 
długoterminowe instrumenty w celu 
ochrony miejsc pracy i umiejętności oraz 
zmniejszenia obciążenia dla krajowych 
finansów publicznych; w tym kontekście 
oczekuje na nadchodzący wniosek Komisji 
dotyczący długoterminowego 
europejskiego programu reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 421
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
wsparcia na szczeblu europejskim i 
krajowym, przy czym warunkiem 
przyznawania dotacji publicznych, np. z 
programu SURE, powinien być zakaz 
likwidowania istniejących miejsc pracy;

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
ukierunkowanego wsparcia na szczeblu 
europejskim i krajowym oraz 
przyznawanie wystarczających środków; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie tymczasowego instrumentu 
SURE i wzywa państwa członkowskie do 
jego szybkiego wdrożenia;
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Or. en

Poprawka 422
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
wsparcia na szczeblu europejskim i 
krajowym, przy czym warunkiem 
przyznawania dotacji publicznych, np. z 
programu SURE, powinien być zakaz 
likwidowania istniejących miejsc pracy;

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
wsparcia na szczeblu europejskim i 
krajowym, m.in. przez przydzielanie 
dotacji publicznych, np. z programu 
SURE, w celu ochrony istniejących miejsc 
pracy i uniknięcia zwolnień;

Or. es

Poprawka 423
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
wsparcia na szczeblu europejskim i 
krajowym, przy czym warunkiem 
przyznawania dotacji publicznych, np. z 
programu SURE, powinien być zakaz 
likwidowania istniejących miejsc pracy;

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
wsparcia na szczeblu europejskim i 
krajowym, w tym przez przyznawanie 
dotacji publicznych, np. z programu 
SURE;

Or. en

Poprawka 424
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
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Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
wsparcia na szczeblu europejskim i 
krajowym, przy czym warunkiem 
przyznawania dotacji publicznych, np. z 
programu SURE, powinien być zakaz 
likwidowania istniejących miejsc pracy;

22. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do łagodzenia najcięższych 
skutków COVID-19 poprzez udzielanie 
wsparcia na szczeblu europejskim i 
krajowym, przy czym warunkiem 
przyznawania dotacji publicznych, np. z 
programu SURE, powinien być zakaz 
likwidowania istniejących miejsc pracy; 
uważa, że państwa członkowskie powinny 
zagwarantować udzielanie pomocy 
finansowej wyłącznie przedsiębiorstwom, 
które przestrzegają obowiązujących 
porozumień zbiorowych, oraz dopilnować, 
aby przedsiębiorstwa będące odbiorcami 
pomocy powstrzymały się od odkupu akcji 
lub wypłaty dywidend udziałowcom i 
premii kadrze kierowniczej, a także aby 
przedsiębiorstwa te nie były 
zarejestrowane w rajach podatkowych;

Or. en

Poprawka 425
Elisabetta Gualmini

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby udzielały szczególnego 
wsparcia pracującym kobietom i na rzecz 
przedsiębiorczości kobiet, ponieważ ze 
wszystkich badań wynika, że to kobiety 
najdotkliwiej odczuwają i w dalszym ciągu 
będą odczuwać skutki kryzysu; 

Or. en
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Poprawka 426
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zachęca państwa członkowskie do 
inwestycji w pracownika poprzez zachęty 
do organizacji zindywidualizowanych 
szkoleń i kursów, zwiększających m.in. 
umiejętności cyfrowe w celu dostosowania 
pracownika do potrzeb zmieniającego się 
rynku pracy i przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu starszych 
pracowników;

Or. pl

Poprawka 427
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. zachęca państwa członkowskie do 
inwestycji w zwiększanie dostępu do 
szerokopasmowego internetu, w edukację 
zdalną i naukę na obszarach wiejskich, 
zagrożonych depopulacją i dziedziczeniem 
biedy;

Or. pl

Poprawka 428
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną.

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy, przez wprowadzenie 
zdecydowanych środków przeciwko 
delokalizacji, z jednoczesnym 
wspieraniem zatrudnienia oraz 
inwestowaniem w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz skuteczną transformację 
gospodarczą, a ponadto przez 
podejmowanie wszelkich możliwych 
starań, by zachęcać do przenoszenia z 
powrotem naszej bazy przemysłowej;

Or. fr

Poprawka 429
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną.

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez krajowe programy 
zatrudnienia o udowodnionej skuteczności 
oraz do inwestowania w nowe miejsca 
pracy, przyszłościową infrastrukturę, 
przemianę cyfrową oraz transformację 
ekologiczną; zwraca uwagę na znaczenie 
skutecznego i skrupulatnego 
monitorowania funduszy UE, aby 
ograniczyć nieskuteczne programy oraz 
nadużycia, takie jak pseudoekologiczny 
marketing;

Or. en
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Poprawka 430
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną.

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do wsparcia 
zielonej i sprawiedliwej transformacji 
niepozostawiającej nikogo w tyle poprzez 
inwestowanie w nowe, trwałe, dostępne 
miejsca pracy, przyszłościową 
infrastrukturę i przemianę cyfrową;

Or. en

Poprawka 431
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną.

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe, dobrze opłacane i 
pewne miejsca pracy, przyszłościową 
infrastrukturę, przemianę cyfrową oraz 
socjalną i opierającą się na zasadach 
zrównoważonego rozwoju transformację 
ekologiczną;

Or. de

Poprawka 432
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną.

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę i przemianę 
cyfrową zgodnie z celem dotyczącym 
pobudzenia społecznie sprawiedliwej 
transformacji w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, 
w pełni opartej na odnawialnych źródłach 
energii;

Or. en

Poprawka 433
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną.

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną; 
uważa, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na wspieranie zatrudnienia ludzi 
młodych;

Or. en

Poprawka 434
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną.

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną; 
zwraca uwagę, że polityka płacy 
minimalnej stanowi istotny element 
kombinacji polityki budżetowej i 
monetarnej w celu stabilizacji dochodu, 
umożliwiający sprostanie skutkom kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19;

Or. en

Poprawka 435
Elisabetta Gualmini

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną.

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
programy na rzecz zmiany kwalifikacji, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną;

Or. en

Poprawka 436
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną.

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w innowacje, nowe miejsca 
pracy, przyszłościową infrastrukturę, 
przemianę cyfrową oraz transformację 
ekologiczną;

Or. en

Poprawka 437
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną.

23. zachęca do aktywnego 
zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe, trwałe miejsca 
pracy, przyszłościową infrastrukturę, 
przemianę cyfrową oraz transformację 
ekologiczną;

Or. en

Poprawka 438
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca do aktywnego 23. zachęca do aktywnego 



PE655.980v01-00 144/150 AM\1212061PL.docx

PL

zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną.

zapobiegania ryzyku wysokiego 
bezrobocia poprzez europejskie i krajowe 
programy szkolenia i zatrudnienia oraz do 
inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę 
cyfrową oraz transformację ekologiczną;

Or. es

Poprawka 439
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zdecydowanie uważa, że odbudowy 
UE w następstwie bezprecedensowego 
wstrząsu społeczno-gospodarczego 
spowodowanego pandemią COVID-19 nie 
da się osiągnąć, przywracając 
wcześniejsze makroekonomiczne ramy 
regulacyjne, które zdążyły już 
spowodować pogorszenie standardów 
życia obywateli, oraz pogłębiając ubóstwo 
i nierówności społeczno-gospodarcze; 
podkreśla potrzebę położenia kresu 
środkom oszczędnościowym i 
przystąpienia do niezwłocznego przeglądu 
paktu stabilności i wzrostu, aby stworzyć 
nowe makroekonomiczne ramy 
regulacyjne, które umożliwią przyjęcie 
zintegrowanego, wielopoziomowego 
pakietu na rzecz polityki publicznej w 
całkowicie zgodnego z celem osiągnięcia 
pełnego zatrudnienia, najwyższych 
poziomów ochrony socjalnej i społecznie 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki o 
obiegu zamkniętym, w pełni opartej na 
odnawialnych źródłach energii;

Or. en
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Poprawka 440
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania w 
szczególności sektorów 
charakteryzujących się wysokim stopniem 
niepewności zatrudnienia, aby zapobiegać 
wykorzystywaniu pracowników w takich 
obszarach jak praca tymczasowa w 
sektorze rolnictwa, gdy pracownicy 
sezonowi są narażeni na praktyki w 
zakresie zatrudnienia naruszające w 
niektórych przypadkach nie tylko ich 
prawa pracownicze, lecz również prawa 
podstawowe;

Or. en

Poprawka 441
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zwalczały skutki kryzysu 
i transformacji np. za pomocą działań 
szkoleniowych ukierunkowanych na 
przyszłościowe miejsca pracy i w tym celu 
zwiększyły finansowanie EFS+; 

Or. de

Poprawka 442
Radan Kanev
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na niepewne 
zatrudnienie, z uwzględnieniem specyfiki 
regionalnej, dzięki zagwarantowaniu 
szybkiego i sprawiedliwego przydziału z 
FST i innych dostępnych funduszy, w tym 
EFS+, w celu wsparcia w dostosowywaniu 
się do transformacji gospodarczej, w 
kontekście której kluczowe znaczenie 
będzie miało podnoszenie kwalifikacji, 
zmiana kwalifikacji i inwestycje, a 
inwestycje w nowe działania będą miały 
największe znaczenie;

Or. en

Poprawka 443
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że pracownicy o niskich 
dochodach są bardziej narażeni na 
kontakt z osobą chorą na COVID-19, 
ponieważ wykonują pracę w sektorach 
obejmujących znacznie częstsze kontakty 
międzyludzkie, takich jak sektor opieki, 
sektor transportu lub zatrudnienie za 
pośrednictwem platform internetowych 
bez możliwości pracy zdalnej; stanowczo 
krytykuje długi okres wdrażania 
klasyfikacji COVID-19 do dyrektywy w 
sprawie czynników biologicznych 
(dyrektywa 2000/54/WE); wzywa do 
pilnego przeglądu dyrektywy w sprawie 
czynników biologicznych, aby 
przystosować ją do ogólnoświatowych 
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pandemii i innych wyjątkowych 
okoliczności w celu jak najszybszego 
zapewnienia pełnej ochrony pracowników 
przed ryzykiem wystąpienia narażenia;

Or. en

Poprawka 444
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. podkreśla, że pracownicy o niskich 
dochodach często wykonują pracę w 
sektorach obejmujących wysokie ryzyko 
pogorszenia stanu zdrowia fizycznego, co 
potencjalnie może mieć długotrwałe 
skutki dla dobrego samopoczucia 
fizycznego i psychicznego oraz wpłynąć na 
ich przyszłą zdolność do pracy 
zarobkowej; uważa, że obecne 
prawodawstwo w dziedzinie zdrowia i 
bezpieczeństwo nie jest dostatecznie 
ukierunkowane na zapobieganie urazom 
zawodowym; wzywa Komisję, aby w 
możliwie jak najkrótszym czasie 
przedstawiła nowe strategiczne ramy w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy po 
2020 r. i wzywa w tym kontekście Komisję 
do określenia wyzwań i przedstawienia 
instrumentów umożliwiających 
pracownikom z sektorów o niskich 
dochodach radzenie sobie z nimi; 
podkreśla, że strategia musi uwzględniać 
pracowników platformowych oraz 
mających niestandardowe formy 
zatrudnienia; wzywa Komisję do zmiany 
dyrektywy 2004/37/WE przez przegląd i 
rozszerzenie zakresu dopuszczalnych 
wartości narażenia zawodowego w 
odniesieniu do szeregu substancji 
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rakotwórczych lub mutagenów;

Or. en

Poprawka 445
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 23 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23c. podkreśla, że w sektorach o 
niskich dochodach stres związany z pracą 
jest wysoce upowszechnionym zjawiskiem; 
uważa, że w unijnym rozporządzeniu 
dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa 
należy nadać wysoki priorytet kwestii 
stresu związanego z pracą; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do nawiązania 
ścisłej współpracy z krajowymi partnerami 
społecznymi w celu przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
stresu związanego z pracą i określenia w 
jej ramach wytycznych dla przedsiębiorstw 
dotyczących zwalczania czynników 
stresogennych związanych z pracą oraz 
zobowiązania wszystkich przedsiębiorstw 
do opracowania polityki firmy dotyczącej 
stresu związanego z pracą;

Or. en

Poprawka 446
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 23 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23d. wzywa Komisję, by monitorowała 
wdrażanie istniejącego dorobku prawnego 
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oraz dokonała przeglądu odpowiednich 
unijnych przepisów prawa pracy w celu 
poprawy jakości i warunków pracy 
pracowników w całej Unii zgodnie z 
wymogiem określonym w art. 151 TFUE, 
przystosowania do współczesnych realiów 
cyfrowych i zwiększenia możliwości 
tworzenia miejsc pracy, mając na uwadze, 
że obecna sytuacja spowodowana 
pandemią COVID-19 będzie wywierać 
poważny i długoterminowy wpływ na 
unijny rynek pracy, sprawiedliwość 
społeczną i warunki pracy; podkreśla 
potrzebę skupienia uwagi na grupach 
najbardziej narażonych na ryzyko 
niepewnego zatrudnienia lub żyjących w 
skrajnym ubóstwie, a w związku z tym 
mogących częściej doświadczać 
wykluczenia lub znajdować się w 
niekorzystnej sytuacji społecznej;

Or. en

Poprawka 447
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 23 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23e. uważa, że niezwykle istotne jest 
dopilnowanie, aby celem wdrażania planu 
odbudowy dla Europy było 
wyeliminowanie ubóstwa i nierówności 
społeczno-gospodarczych oraz aby plan 
ten opierał się na skutecznym 
mechanizmie uwzględniającym cele i 
punkty odniesienia umożliwiające 
przejrzysty pomiar wszelkich osiągniętych 
postępów; podkreśla, że Parlament 
Europejski powinien być w pełni 
zaangażowany zarówno w kontrolę ex 
ante, jak i ex post planu odbudowy oraz że 
należy przyznać formalną rolę wszystkim 
wybranym posłom, aby zapewnić w pełni 
demokratyczny i przejrzysty proces oceny i 
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wdrażania;

Or. en


