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Poprawka 300
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków w kolejnych 
strategicznych ramach w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które będą 
dotyczyły zagrożeń zarówno dla zdrowia 
fizycznego, jak i psychicznego 
pracowników; apeluje do Komisji o 
przedstawienie strategicznego programu 
UE dla opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

Or. en

Poprawka 301
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do państw członkowskich o stworzenie 
godnych warunków pracy dla opiekunów;



PE659.082v01-00 4/120 AM\1216518PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 302
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie nowej 
strategii w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, aby osiągnąć ten cel, w tym 
o pilne uzupełnienie obiecanego wykazu i 
wprowadzenie bardziej rygorystycznych 
wartości dopuszczalnych dla substancji 
szkodliwych takich jak substancje 
rakotwórcze i mutagenne oraz o 
przedstawienie ambitnych wniosków 
dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-
szkieletowego i zaburzeń związanych ze 
stresem we współpracy z partnerami 
społecznymi; apeluje do Komisji o 
przedstawienie strategicznego programu 
UE dla opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE, 
uwzględniając pracowników sektora usług 
osobistych i usług dla gospodarstw 
domowych;

Or. en

Poprawka 303
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 18. wzywa państwa członkowskie, aby 
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zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków ustawodawczych 
dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-
szkieletowego i zaburzeń związanych ze 
stresem; apeluje do Komisji o 
przedstawienie strategicznego programu 
UE dla opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
dotyczący czwartego przeglądu dyrektywy 
w sprawie czynników rakotwórczych i 
mutagenów, w którym określono 
obowiązujące dopuszczalne wartości 
narażenia zawodowego (BOELV) dla 
akrylonitrylu, związków niklu i benzenu; 
wzywa Komisję do dalszego 
aktualizowania dyrektywy w sprawie 
czynników rakotwórczych i mutagenów 
oraz do przedstawienia propozycji BOELV 
dla co najmniej 50 dodatkowych 
substancji do 2024 r., a także do włączenia 
do dyrektywy substancji mających 
szkodliwy wpływ na układ rozrodczy;

Or. en

Poprawka 304
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
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kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE; 
ponownie stwierdza, że program dla 
opiekunów musi odzwierciedlać również 
sytuację 100 milionów nieformalnych 
opiekunów w UE, którzy zapewniają 80 % 
opieki długoterminowej, ale w większości 
przypadków pozostają niedostrzeżeni;

Or. en

Poprawka 305
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem oraz 
integracji zawodowej osób cierpiących na 
przewlekłe i rzadkie choroby; apeluje do 
Komisji o przedstawienie strategicznego 
programu UE dla opiekunów, który byłby 
krokiem w kierunku jakościowego 
wzmocnienia pozycji sektora opieki 
zdrowotnej w UE;

Or. en

Poprawka 306
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 18. wzywa państwa członkowskie, aby 
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zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów i schorzeń związanych z 
pracą; apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

Or. en

Poprawka 307
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków ustawodawczych 
dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-
szkieletowego i zaburzeń związanych ze 
stresem; apeluje do Komisji o 
przedstawienie strategicznego programu 
UE dla opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

Or. en

Poprawka 308
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania do 
2030 r. zgonów związanych z pracą; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ambitnych wniosków dotyczących 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
i zaburzeń związanych ze stresem; apeluje 
do Komisji o przedstawienie 
strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

18. wzywa państwa członkowskie, aby 
zobowiązały się do wyeliminowania 
zgonów związanych z pracą; apeluje do 
Komisji o przedstawienie ambitnych 
wniosków dotyczących zaburzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego i zaburzeń 
związanych ze stresem; apeluje do Komisji 
o przedstawienie strategicznego programu 
UE dla opiekunów, który byłby krokiem w 
kierunku jakościowego wzmocnienia 
pozycji sektora opieki zdrowotnej w UE;

Or. en

Poprawka 309
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję, aby w koordynacji 
z państwami członkowskimi i w pełnej 
zgodności z zasadą pomocniczości 
opracowała ramy regulacyjne, które 
zagwarantują wysokiej jakości usługi 
opieki i umożliwią szersze wykorzystanie 
teleopieki i telemedycyny, poprzez 
zapewnienie osobom zawodowo 
zajmującym się świadczeniem usług 
opieki zabezpieczeń prawnych oraz 
ustanowienie niezbędnych wymogów w 
zakresie szkoleń w celu zapewnienia 
opieki i podstawowej opieki zdrowotnej 
wszystkim obywatelom UE, niezależnie od 
ich wieku, na wszystkich obszarach 
geograficznych w całej UE, w tym na 
obszarach o niekorzystnych warunkach 
demograficznych takich jak obszary słabo 
zaludnione i obszary wyludnione;

Or. en
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Poprawka 310
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania oceny nowych 
możliwości w sektorze opieki zdrowotnej 
przynoszących korzyści konsumentom i 
pacjentom, przy jednoczesnym 
poszanowaniu roli instytucji publicznych i 
prywatnych w zapewnianiu tej opieki 
obywatelom; podkreśla, że UE musi 
podjąć działania następcze w związku z 
europejskimi ramami działań w dziedzinie 
zdrowia psychicznego; zauważa, że 
jednym z celów jest również profilaktyka 
nowotworowa, ponieważ uważa się, że 
można zapobiec 40 % przypadków 
zachorowań;

Or. en

Poprawka 311
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do regularnego 
aktualizowania i rozszerzania zakresu 
dyrektywy w sprawie czynników 
rakotwórczych i mutagenów w celu 
zapewnienia pracownikom lepszej 
ochrony przed niebezpiecznymi 
chemikaliami, w tym substancjami 
reprotoksycznymi;

Or. en
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Poprawka 312
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa do wzmocnienia roli EU-
OSHA w celu promowania zdrowych i 
bezpiecznych miejsc pracy w całej Unii 
oraz dalszego rozwijania inicjatyw na 
rzecz poprawy działań profilaktycznych w 
miejscu pracy we wszystkich sektorach 
działalności;

Or. en

Poprawka 313
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnego planu walki z rakiem, który 
przyczyni się do ograniczenia cierpień 
powodowanych przez tę chorobę;

Or. en

Poprawka 314
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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18c. przypomina, że według 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 
tylko co trzeci pracownik cierpiący na 
ograniczającą chorobę przewlekłą ma 
odpowiednio dostosowane miejsca 
pracy;wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuowania działań 
na rzecz wspierania zatrudnienia, 
utrzymania w pracy i reintegracji 
zawodowej osób niepełnosprawnych i 
osób cierpiących na choroby przewlekłe w 
Europie;

Or. en

Poprawka 315
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa 
ta obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

skreśla się

Or. en

Poprawka 316
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa 
ta obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

skreśla się

Or. en

Poprawka 317
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa 
ta obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

skreśla się

Or. en

Poprawka 318
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa 
ta obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

19. uważa, że pandemia COVID-19 i 
ograniczenia w przemieszczaniu się 
nakładane przez rządy przyczyniły się do 
drastycznego wzrostu liczby godzin 
telepracy pracowników; uznaje, że 
telepraca przynosi wiele korzyści 
społecznych i finansowych pracownikom i 
przedsiębiorstwom; uważa, że zdolność 
instytucji i agencji UE do zdalnego 
funkcjonowania to doskonała okazja do 
ograniczenia wydatków budżetowych 
instytucji na przestrzeń biurową; zachęca 
państwa członkowskie do rozwijania, 
promowania, wspierania i regulowania 
telepracy i pracy za pośrednictwem 
platform internetowych;

Or. en

Poprawka 319
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
wzywa Komisję do rozwiązania problemu 
braku możliwości prowadzenia rokowań 
zbiorowych przez samozatrudnione osoby 
pracujące za pośrednictwem platform 
internetowych ze względu na reguły 
konkurencji obowiązujące w UE; nalega, 
aby Komisja uwzględniła w tej dyrektywie 
prawo do bycia offline, przejrzyste normy 
dotyczące koordynacji podatkowej i 
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zabezpieczenia społecznego dla 
pracowników przygranicznych oraz 
minimalne normy dotyczące uczciwej 
telepracy, uwzględniając wyjaśnienie 
dobrowolnego charakteru telepracy i 
ustaleń dotyczących sprzętu, np. w 
zakresie odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 320
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

19. wzywa Komisję, aby wydała 
zalecenia w sprawie godnych warunków 
pracy i praw w gospodarce cyfrowej oraz 
aby dyrektywa ta obejmowała również 
pracowników niestandardowych, 
pracowników przedsiębiorstw będących 
platformami internetowymi i osoby 
samozatrudnione; nalega, aby Komisja 
uwzględniła w tych zaleceniach minimalne 
normy dotyczące uczciwej telepracy i 
prawo do bycia offline; zachęca państwa 
członkowskie do stworzenia krajowych 
systemów edukacji cyfrowej dla dorosłych, 
przygotowujących osoby, które odbyły już 
formalną edukację, do życia i pracy w 
środowisku cyfrowym;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa 
ta obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

19. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie zapewnienia większego dostępu 
do ochrony socjalnej, lepszej reprezentacji 
zbiorowej, uczciwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
również z punktu widzenia zdrowia i 
bezpieczeństwa, a także praw społecznych 
obejmujących pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione 
pracujące w gospodarce platform; nalega, 
aby Komisja przedstawiła również 
wniosek dotyczący dyrektywy określającej 
minimalne normy dotyczące uczciwej 
telepracy i prawo do bycia offline;

Or. en

Poprawka 322
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione, w 
której określone zostaną jasne i proste 
wytyczne dotyczące ustalania cen, 
warunków umów, własności środków 
pracy oraz różnic między działalnością 
gospodarczą a działalnością 
usługodawców;

Or. en
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Poprawka 323
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa 
ta obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

19. wzywa Komisję do poprawy 
warunków pracy i praw w gospodarce 
cyfrowej; nalega, aby Komisja 
przedstawiła w tym zakresie wiążące, 
kompleksowe ramy, które zapewnią 
osobom pracującym za pośrednictwem 
platform internetowych te same prawa, 
które przysługują pracownikom 
standardowym; nalega ponadto, aby 
Komisja przedstawiła ramy w zakresie 
minimalnych norm dotyczących uczciwej 
telepracy i prawa do bycia offline;

Or. en

Poprawka 324
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

19. uznaje, że uczciwa, zrównoważona 
pod względem społecznym praca i 
rzeczywisty udział pracowników w 
kształtowaniu warunków pracy są 
ważniejsze niż kiedykolwiek w przypadku 
platform cyfrowych i każdego innego 
sektora oraz że pracownicy muszą mieć 
demokratyczny wpływ na zarządzanie 
pracą; podkreśla, że korzyści płynące z 
transformacji cyfrowej muszą być 
dzielone szeroko i sprawiedliwie, a 
pracownicy sektora cyfrowego muszą 
mieć takie same prawa i warunki pracy 
jak pracownicy innych sektorów; wyraża 



AM\1216518PL.docx 17/120 PE659.082v01-00

PL

ubolewanie, że zapowiedziany szczyt 
dotyczący pracy za pośrednictwem 
platform internetowych musiał zostać 
przełożony; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy 
w sprawie godnych warunków pracy i 
praw w gospodarce cyfrowej oraz aby 
dyrektywa ta obejmowała również 
pracowników niestandardowych, 
pracowników przedsiębiorstw będących 
platformami internetowymi i osoby 
samozatrudnione; wzywa Komisję do 
zapewnienia w ramach tej dyrektywy, aby 
przedsiębiorstwa będące platformami 
internetowymi przestrzegały 
obowiązujących już przepisów krajowych i 
europejskich, wyjaśnienia statusu 
zatrudnienia osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych 
poprzez podważalne założenie stosunku 
pracy oraz ochrony ich warunków pracy, 
a także ich prawa do organizowania się, 
bycia reprezentowanym przez związki 
zawodowe i negocjowania układów 
zbiorowych; nalega, aby Komisja 
uwzględniła w tej dyrektywie minimalne 
normy dotyczące uczciwej telepracy i inne 
prawa cyfrowe w miejscu pracy takie jak 
prawo do bycia offline, ochronę 
prywatności pracowników, w tym poprzez 
zdalne monitorowanie lub inne sposoby 
śledzenia, a także zakaz wszczepiania 
pracownikom mikroczipowych implantów 
i wykorzystywania sztucznej inteligencji w 
procesach rekrutacji, uwzględniając przy 
tym umowę ramową w sprawie 
digitalizacji podpisaną przez europejskich 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 325
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy, prawo do bycia offline 
oraz środki na rzecz wspierania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym;

Or. en

Poprawka 326
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i korzystania z prawa 
do bycia offline; wzywa Komisję do 
włączenia prawa do bycia offline do jej 
nowej strategii w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz do zdecydowanego 
rozwijania nowych środków i działań 
psychospołecznych w ramach 
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bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. en

Poprawka 327
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała również pracowników 
niestandardowych, pracowników 
przedsiębiorstw będących platformami 
internetowymi i osoby samozatrudnione; 
nalega, aby Komisja uwzględniła w tej 
dyrektywie minimalne normy dotyczące 
uczciwej telepracy i prawo do bycia 
offline;

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
godnych warunków pracy i praw w 
gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta 
obejmowała wszystkich pracowników, w 
tym pracowników niestandardowych, 
pracowników przedsiębiorstw będących 
platformami internetowymi i osoby 
samozatrudnione; nalega, aby Komisja 
uwzględniła w tej dyrektywie minimalne 
normy dotyczące uczciwej telepracy i 
prawo do bycia offline;

Or. en

Poprawka 328
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że pandemia COVID-19 
uwydatniła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy; uważa, że 
odpowiednio uregulowana elastyczna 
organizacja pracy i telepraca oferują 
możliwości, takie jak lepsza równowaga 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
niższe emisje CO2 związane z codziennymi 
dojazdami do pracy oraz większe 
możliwości zatrudnienia dla osób 
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niepełnosprawnych, a także mogą służyć 
jako narzędzie przeciwdziałania 
wyludnianiu się obszarów 
wiejskich; wzywa Komisję Europejską do 
zaproponowania ram legislacyjnych 
określających jasne wspólne minimalne 
standardy i warunki telepracy w UE w 
celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników oraz zapewnienia godnych 
warunków pracy, uwzględniając 
poszanowanie dla godzin pracy, urlopów, 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym oraz prawa do bycia offline;

Or. en

Poprawka 329
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
nowej dyrektywy ramowej w sprawie 
prawa pracowników do otrzymywania 
informacji, wyrażania opinii w drodze 
konsultacji i uczestniczenia w przypadku 
form spółek europejskich, w tym 
łańcuchów podwykonawców i franczyz, a 
także przedsiębiorstw korzystających z 
europejskich instrumentów mobilności 
spółek, tak aby ustanowić minimalne 
normy; wzywa również do przeglądu 
dyrektywy w sprawie europejskiej rady 
zakładowej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 330
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
nowej dyrektywy ramowej w sprawie 
prawa pracowników do otrzymywania 
informacji, wyrażania opinii w drodze 
konsultacji i uczestniczenia w przypadku 
form spółek europejskich, w tym 
łańcuchów podwykonawców i franczyz, a 
także przedsiębiorstw korzystających z 
europejskich instrumentów mobilności 
spółek, tak aby ustanowić minimalne 
normy; wzywa również do przeglądu 
dyrektywy w sprawie europejskiej rady 
zakładowej;

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
nowej dyrektywy ramowej w sprawie 
prawa pracowników do otrzymywania 
informacji, wyrażania opinii w drodze 
konsultacji i uczestniczenia w przypadku 
form spółek europejskich, w tym 
łańcuchów podwykonawców i franczyz, a 
także przedsiębiorstw korzystających z 
europejskich instrumentów mobilności 
spółek, tak aby ustanowić minimalne 
normy oraz wyeliminować przypadki 
unikania i obchodzenia przysługujących 
pracownikom praw uczestnictwa; wzywa 
również do przeglądu dyrektywy w 
sprawie europejskiej rady zakładowej w 
celu zapewnienia, aby ponadnarodowa 
procedura informacyjna i konsultacyjna 
została właściwe przeprowadzona i 
zakończona przed podjęciem 
jakichkolwiek decyzji; w ramach 
przeglądu należy zagwarantować 
egzekwowanie praw wynikających z 
dyrektywy w sprawie europejskiej rady 
zakładowej poprzez zapewnienie dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości oraz 
skutecznych i odstraszających sankcji, w 
tym prawa do tymczasowego zawieszenia 
decyzji przedsiębiorstwa w przypadku 
nieprzestrzegania praw pracowników do 
informacji i konsultacji;

Or. en

Poprawka 331
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
nowej dyrektywy ramowej w sprawie 

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
nowej dyrektywy ramowej w sprawie 
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prawa pracowników do otrzymywania 
informacji, wyrażania opinii w drodze 
konsultacji i uczestniczenia w przypadku 
form spółek europejskich, w tym 
łańcuchów podwykonawców i franczyz, a 
także przedsiębiorstw korzystających z 
europejskich instrumentów mobilności 
spółek, tak aby ustanowić minimalne 
normy; wzywa również do przeglądu 
dyrektywy w sprawie europejskiej rady 
zakładowej;

prawa pracowników do otrzymywania 
informacji, wyrażania opinii w drodze 
konsultacji i uczestniczenia w przypadku 
form spółek europejskich, w tym 
łańcuchów podwykonawców i franczyz, a 
także przedsiębiorstw korzystających z 
europejskich instrumentów mobilności 
spółek, tak aby ustanowić minimalne 
normy, w tym w zakresie przewidywania 
zmian i restrukturyzacji – w szczególności 
na szczeblu przedsiębiorstwa; wzywa 
również do przeglądu dyrektywy w 
sprawie europejskiej rady zakładowej w 
celu zapewnienia m.in. właściwego 
egzekwowania praw i sankcji za 
naruszenia przepisów oraz poprawy 
funkcjonowania specjalnego zespołu 
negocjacyjnego;

Or. en

Poprawka 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
nowej dyrektywy ramowej w sprawie 
prawa pracowników do otrzymywania 
informacji, wyrażania opinii w drodze 
konsultacji i uczestniczenia w przypadku 
form spółek europejskich, w tym 
łańcuchów podwykonawców i franczyz, a 
także przedsiębiorstw korzystających z 
europejskich instrumentów mobilności 
spółek, tak aby ustanowić minimalne 
normy; wzywa również do przeglądu 
dyrektywy w sprawie europejskiej rady 
zakładowej;

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
nowej dyrektywy ramowej w sprawie 
prawa pracowników do otrzymywania 
informacji, wyrażania opinii w drodze 
konsultacji i uczestniczenia w przypadku 
form spółek europejskich, w tym 
łańcuchów podwykonawców i franczyz, a 
także przedsiębiorstw korzystających z 
europejskich instrumentów mobilności 
spółek, tak aby ustanowić minimalne 
normy;

Or. en
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Poprawka 333
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
nowej dyrektywy ramowej w sprawie 
prawa pracowników do otrzymywania 
informacji, wyrażania opinii w drodze 
konsultacji i uczestniczenia w przypadku 
form spółek europejskich, w tym 
łańcuchów podwykonawców i franczyz, a 
także przedsiębiorstw korzystających z 
europejskich instrumentów mobilności 
spółek, tak aby ustanowić minimalne 
normy; wzywa również do przeglądu 
dyrektywy w sprawie europejskiej rady 
zakładowej;

20. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badań w zakresie prawa 
pracowników do otrzymywania informacji, 
wyrażania opinii w drodze konsultacji i 
uczestniczenia w przypadku form spółek 
europejskich, w tym łańcuchów 
podwykonawców i franczyz, a także 
przedsiębiorstw korzystających z 
europejskich instrumentów mobilności 
spółek, aby ocenić potencjalną wartość 
dodaną minimalnych norm; wzywa 
również do przeglądu dyrektywy w 
sprawie europejskiej rady zakładowej;

Or. en

Poprawka 334
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do wprowadzenia 
nowej dyrektywy ramowej w sprawie 
prawa pracowników do otrzymywania 
informacji, wyrażania opinii w drodze 
konsultacji i uczestniczenia w przypadku 
form spółek europejskich, w tym 
łańcuchów podwykonawców i franczyz, a 
także przedsiębiorstw korzystających z 
europejskich instrumentów mobilności 
spółek, tak aby ustanowić minimalne 
normy; wzywa również do przeglądu 
dyrektywy w sprawie europejskiej rady 
zakładowej;

20. wzywa państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz ustanowienia ram 
dotyczących prawa pracowników do 
otrzymywania informacji, wyrażania opinii 
w drodze konsultacji i uczestniczenia w 
przypadku form spółek europejskich, w 
tym łańcuchów podwykonawców i 
franczyz, a także przedsiębiorstw 
korzystających z europejskich 
instrumentów mobilności spółek, tak aby 
ustanowić minimalne normy; wzywa 
również do przeglądu dyrektywy w 
sprawie europejskiej rady zakładowej;

Or. en
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Poprawka 335
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do promowania 
rozwoju akcjonariatu pracowniczego 
i podziału zysków dla pracowników jako 
narzędzia poprawy integracji 
pracowników przyczyniającego się do 
usprawnienia demokracji w miejscu 
pracy, przy jednoczesnym zmniejszaniu 
nierówności, a także ryzyka utraty miejsc 
pracy w czasie spowolnienia 
gospodarczego; podkreśla, że takie środki 
należy postrzegać jako uzupełnienie 
stałych pensji oraz świadczeń i nie 
powinny odwracać uwagi od potrzeby 
zapewniania pracownikom 
wynagrodzenia na godziwym poziomie;

Or. en

Poprawka 336
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia warunków 
i wymogów niezbędnych do tego, by do 
2030 r. co najmniej 80 % przedsiębiorstw 
było objętych porozumieniami 
dotyczącymi zrównoważonego ładu 
korporacyjnego;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 337
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia warunków 
i wymogów niezbędnych do tego, by do 
2030 r. co najmniej 80 % przedsiębiorstw 
było objętych porozumieniami 
dotyczącymi zrównoważonego ładu 
korporacyjnego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 338
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia warunków 
i wymogów niezbędnych do tego, by do 
2030 r. co najmniej 80 % przedsiębiorstw 
było objętych porozumieniami 
dotyczącymi zrównoważonego ładu 
korporacyjnego;

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do określenia zaleceń 
niezbędnych do tego, by przedsiębiorstwa 
były objęte porozumieniami dotyczącymi 
zrównoważonego ładu korporacyjnego;

Or. en

Poprawka 339
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 21



PE659.082v01-00 26/120 AM\1216518PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia warunków i 
wymogów niezbędnych do tego, by do 
2030 r. co najmniej 80 % przedsiębiorstw 
było objętych porozumieniami 
dotyczącymi zrównoważonego ładu 
korporacyjnego;

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia warunków i 
wymogów niezbędnych do tego, by do 
2030 r. zwiększono liczbę przedsiębiorstw 
objętych porozumieniami dotyczącymi 
zrównoważonego ładu korporacyjnego;

Or. en

Poprawka 340
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia warunków i 
wymogów niezbędnych do tego, by do 
2030 r. co najmniej 80 % przedsiębiorstw 
było objętych porozumieniami 
dotyczącymi zrównoważonego ładu 
korporacyjnego;

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia warunków i 
wymogów niezbędnych do tego, by do 
2030 r. co najmniej 80 % przedsiębiorstw 
było objętych porozumieniami 
dotyczącymi zrównoważonego ładu 
korporacyjnego, ustanawiającymi strategie 
uzgodnione z pracownikami w celu 
wywarcia pozytywnego wpływu na rozwój 
w zakresie ochrony środowiska i rozwój 
społeczno-gospodarczy poprzez praktyki w 
zakresie zarządzania i obecność na rynku, 
wzmocnienia roli dyrektorów w realizacji 
długoterminowych interesów 
przedsiębiorstwa, zwiększenia 
odpowiedzialności dyrektorów w zakresie 
włączania kwestii zrównoważoności do 
procesu podejmowania decyzji w 
przedsiębiorstwie oraz promowania 
praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, 
które przyczyniają się do zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniając 
sprawozdawczość przedsiębiorstw, 
wynagrodzenia członków zarządu, 
maksymalne różnic w wynagrodzeniach, 
skład zarządu i udział zainteresowanych 
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stron;

Or. en

Poprawka 341
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa do przyjęcia dyrektywy w 
sprawie wiążących zasad należytej 
staranności w zakresie praw człowieka i 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności – z uwzględnieniem praw 
pracowników takich jak prawo do 
zrzeszania się i prowadzenia rokowań 
zbiorowych, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony socjalnej i warunków 
pracy – ustanawiającej obowiązkowe 
zasady zachowania należytej staranności 
obejmujące działalność przedsiębiorstw i 
ich relacje biznesowe, w tym łańcuchy 
dostaw i podwykonawców; podkreśla, że w 
dyrektywie należy zapewnić pełny udział 
związków zawodowych i przedstawicieli 
pracowników w całej procedurze należytej 
staranności oraz zagwarantować prawo 
do prowadzenia negocjacji zbiorowych na 
odpowiednich szczeblach dotyczących 
polityk w zakresie należytej staranności; 
podkreśla, że zarówno krajowe inspekcje 
pracy, jak i Europejski Urząd ds. Pracy 
muszą mieć możliwość przeprowadzania 
inspekcji w całym łańcuchu, być otwarte 
na składanie skarg i mieć możliwość 
oferowania mediacji w odniesieniu do 
wszystkich przedsiębiorstw unijnych i 
przedsiębiorstw chcących uzyskać dostęp 
do rynku wewnętrznego; apeluje do 
Komisji, aby domagała się ratyfikacji 
konwencji MOP nr 81 (inspekcja pracy) i 
nr 129 (inspekcja pracy w rolnictwie) 
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przez wszystkich partnerów handlowych 
UE;

Or. en

Poprawka 342
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa do przyjęcia dyrektywy w 
sprawie wiążących zasad należytej 
staranności w zakresie praw człowieka i 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności, ustanawiającej obowiązkowe 
zasady zachowania należytej staranności 
obejmujące działalność przedsiębiorstw i 
ich relacje biznesowe, w tym łańcuchy 
dostaw i podwykonawców, bez uszczerbku 
dla obowiązujących i przyszłych wymogów 
dotyczących odpowiedzialności 
łańcuchowej w ramach łańcuchów 
podwykonawców; w dyrektywie należy 
zapewnić pełny udział związków 
zawodowych i przedstawicieli 
pracowników w całej procedurze należytej 
staranności oraz zagwarantować prawo 
do prowadzenia negocjacji zbiorowych na 
odpowiednich szczeblach dotyczących 
polityk w zakresie należytej staranności;

Or. en

Poprawka 343
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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21a. wzywa do przyjęcia dyrektywy w 
sprawie obowiązkowej należytej 
staranności w łańcuchach dostaw, 
wiążącej pod względem przestrzegania 
praw człowieka, oraz odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności, ustanawiającej 
obowiązkowe zasady zachowania należytej 
staranności obejmujące działalność 
przedsiębiorstw i ich relacje biznesowe, w 
tym łańcuchy dostaw i podwykonawców; 
w dyrektywie należy zapewnić pełny udział 
związków zawodowych i przedstawicieli 
pracowników w całej procedurze należytej 
staranności oraz zagwarantować prawo 
do prowadzenia negocjacji zbiorowych na 
odpowiednich szczeblach dotyczących 
polityk w zakresie należytej staranności;

Or. en

Poprawka 344
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. zachęca Komisję Europejską do 
uwzględnienia specyfiki przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej, które okazały się 
bardzo ważne dla społeczeństwa w czasie 
pandemii, oraz do oceny postępów w 
zakresie opracowywania konkretnych 
programów i instrumentów finansowych; 
podkreśla, że każdy powinien mieć 
możliwość wykonywania 
satysfakcjonującej pracy; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do inwestowania 
w programy subsydiowania pracy dla osób 
znajdujących się z dala od rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 345
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. nalega, aby państwa członkowskie 
zwiększyły swoje zdolności egzekucyjne, 
tak aby najpóźniej do 2030 r. osiągnąć 
współczynnik, zgodnie z którym na 10 000 
zatrudnionych przypada co najmniej jeden 
inspektor pracy;

22. wzywa państwa członkowskie, aby 
zwiększyły swoje zdolności krajowe, tak 
aby najpóźniej do 2030 r. osiągnąć 
współczynnik, zgodnie z którym na 10 000 
zatrudnionych przypada co najmniej jeden 
inspektor pracy; podkreśla, że polityka 
oszczędnościowa prowadzi do 
zmniejszenia liczby krajowych inspekcji 
pracy w całej Unii.

Or. en

Poprawka 346
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. nalega, aby państwa członkowskie 
zwiększyły swoje zdolności egzekucyjne, 
tak aby najpóźniej do 2030 r. osiągnąć 
współczynnik, zgodnie z którym na 10 000 
zatrudnionych przypada co najmniej 
jeden inspektor pracy;

22. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia zdolności egzekucyjnych, tak 
aby osiągnąć najwyższy możliwy 
współczynnik – określony na poziomie 
każdego państwa członkowskiego oraz 
zgodnie z możliwościami danego państwa 
członkowskiego – liczby inspektorów 
pracy na 10 000 zatrudnionych;

Or. en

Poprawka 347
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. nalega, aby państwa członkowskie 
zwiększyły swoje zdolności egzekucyjne, 
tak aby najpóźniej do 2030 r. osiągnąć 
współczynnik, zgodnie z którym na 10 000 
zatrudnionych przypada co najmniej 
jeden inspektor pracy;

22. nalega, aby państwa członkowskie 
zwiększyły swoje zdolności egzekucyjne, 
tak aby osiągnąć wyższy współczynnik 
liczby inspektorów pracy przypadających 
na 10 000 zatrudnionych;

Or. en

Poprawka 348
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. nalega, aby państwa członkowskie 
zwiększyły swoje zdolności egzekucyjne, 
tak aby najpóźniej do 2030 r. osiągnąć 
współczynnik, zgodnie z którym na 10 000 
zatrudnionych przypada co najmniej jeden 
inspektor pracy;

22. podkreśla, że skuteczna egzekucja 
ma zasadnicze znaczenie dla ochrony 
pracowników i realizacji praw socjalnych; 
wyraża ubolewanie, że większość państw 
członkowskich nie wywiązała się ze 
swoich zobowiązań wynikających z 
konwencji MOP dotyczącej inspekcji 
pracy w odniesieniu do liczby inspektorów 
pracy; nalega, aby państwa członkowskie 
zwiększyły swoje zdolności egzekucyjne, 
tak aby najpóźniej do 2030 r. osiągnąć 
współczynnik, zgodnie z którym na 10 000 
zatrudnionych przypada co najmniej jeden 
inspektor pracy;

Or. en

Poprawka 349
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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22a. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu dyrektywy w sprawie substancji 
rakotwórczych i mutagenów w celu 
uwzględnienia w niej wartości 
granicznych dla minimum 50 substancji 
oraz włączenia do dyrektywy substancji 
mających szkodliwy wpływ na układ 
rozrodczy.

Or. en

Poprawka 350
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do zaktualizowania 
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 351
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że w 2018 r. w UE-27 
było prawie 109 mln osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
co odpowiada 21,7 % całej populacji, przy 
czym 23 mln stanowiły dzieci; zauważa, że 
nie osiągnięto celu strategii lizbońskiej 
polegającego na zmniejszeniu ubóstwa o 
50 %, przy czym w 2050 r. cel ten miał być 



AM\1216518PL.docx 33/120 PE659.082v01-00

PL

niższy niż 3 %;

Or. en

Poprawka 352
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
europejskiej gwarancji dla dzieci, aby do 
2030 r. każde dziecko w UE miało pełny 
dostęp do wysokiej jakości i bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad 
dziećmi, a także miało zapewnione 
przyzwoite warunki mieszkaniowe i 
odpowiednie żywienie;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
europejskiej gwarancji dla dzieci, aby do 
2030 r. każde dziecko w UE miało pełny 
dostęp do wysokiej jakości i bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad 
dziećmi, a także miało zapewnione 
odpowiednie żywienie;

Or. en

Poprawka 353
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
europejskiej gwarancji dla dzieci, aby do 
2030 r. każde dziecko w UE miało pełny 
dostęp do wysokiej jakości i bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad 
dziećmi, a także miało zapewnione 
przyzwoite warunki mieszkaniowe i 
odpowiednie żywienie;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
europejskiej gwarancji dla dzieci, aby 
każde dziecko w UE miało dostęp do 
wysokiej jakości i bezpłatnej opieki 
zdrowotnej, edukacji i opieki nad dziećmi, 
a także miało zapewnione przyzwoite 
warunki mieszkaniowe i odpowiednie 
żywienie;

Or. en
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Poprawka 354
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
europejskiej gwarancji dla dzieci, aby do 
2030 r. każde dziecko w UE miało pełny 
dostęp do wysokiej jakości i bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad 
dziećmi, a także miało zapewnione 
przyzwoite warunki mieszkaniowe i 
odpowiednie żywienie;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
wiążącej europejskiej gwarancji dla dzieci, 
aby do 2030 r. każde dziecko w UE miało 
pełny dostęp do wysokiej jakości i 
bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji i 
opieki nad dziećmi, a także miało 
zapewnione przyzwoite i zdrowe warunki 
mieszkaniowe z dostępem do wody pitnej i 
odpowiednie ilości zdrowej żywności;

Or. en

Poprawka 355
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
europejskiej gwarancji dla dzieci, aby do 
2030 r. każde dziecko w UE miało pełny 
dostęp do wysokiej jakości i bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad 
dziećmi, a także miało zapewnione 
przyzwoite warunki mieszkaniowe i 
odpowiednie żywienie;

23. podkreśla, że eliminowanie 
ubóstwa dzieci oraz zapewnienie im 
dobrobytu i równych szans musi być 
jednym z najważniejszych priorytetów dla 
Europy; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
europejskiej gwarancji dla dzieci, aby do 
2030 r. każde dziecko w UE miało pełny 
dostęp do wysokiej jakości i bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad 
dziećmi, a także miało zapewnione 
przyzwoite warunki mieszkaniowe i 
odpowiednie żywienie; zwraca się do 
Komisji o opracowanie odpowiednich 
wskaźników umożliwiających pomiar 
postępów w realizacji tych celów; wzywa 
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państwa członkowskie do przeznaczenia 
co najmniej 5 % środków z EFS+ w 
ramach zarządzania dzielonego na 
wsparcie systemu europejskiej gwarancji 
dla dzieci; podkreśla, że konieczne jest 
utworzenie oddzielnego budżetu w 
wysokości 3 mld EUR na pierwszy rok 
realizacji, kiedy to UE mierzy się ze 
skutkami pandemii COVID-19, która 
będzie miała coraz większy wpływ na 
dzieci będące najbardziej zagrożoną grupą 
wśród osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, oraz 
zainwestowanie w europejską gwarancję 
dla dzieci łącznej kwoty co najmniej 20 
mld EUR w latach 2021–2027;

Or. en

Poprawka 356
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
europejskiej gwarancji dla dzieci, aby do 
2030 r. każde dziecko w UE miało pełny 
dostęp do wysokiej jakości i bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad 
dziećmi, a także miało zapewnione 
przyzwoite warunki mieszkaniowe i 
odpowiednie żywienie;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
europejskiej gwarancji dla dzieci, aby do 
2030 r. każde dziecko w UE miało pełny 
dostęp do wysokiej jakości i bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, edukacji, 
podstawowych umiejętności cyfrowych i 
opieki nad dziećmi, a także miało 
zapewnione przyzwoite warunki 
mieszkaniowe i odpowiednie żywienie; 
zauważa, że polityka ta musi być 
zintegrowana z innymi środkami 
ukierunkowanymi na ubóstwo i politykę 
rodzinną, aby doprowadzić do powstania 
dobrze zorganizowanych cykli 
politycznych, które będą w stanie 
zaoferować dzieciom i ich rodzinom 
możliwości w zakresie włączenia 
społecznego;
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Or. en

Poprawka 357
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
europejskiej gwarancji dla dzieci, aby do 
2030 r. każde dziecko w UE miało pełny 
dostęp do wysokiej jakości i bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad 
dziećmi, a także miało zapewnione 
przyzwoite warunki mieszkaniowe i 
odpowiednie żywienie;

23. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania 
europejskiej gwarancji dla dzieci, aby do 
2030 r. każde dziecko w UE miało pełny 
dostęp do wysokiej jakości i bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad 
dziećmi, a także miało zapewnione 
przyzwoite warunki mieszkaniowe i 
odpowiednie żywienie; podkreśla, że 
unijna gwarancja dla dzieci powinna 
wspierać krajowe i lokalne strategie walki 
z ubóstwem dzieci, z uwzględnieniem 
konkretnych wyzwań, przed którymi stoją 
różne grupy potrzebujących dzieci na 
szczeblu lokalnym.

Or. en

Poprawka 358
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia opieki 
rodzinom znajdującym się w 
najtrudniejszej sytuacji, które są 
pozbawione minimalnych warunków 
rozwoju społecznego, takich jak godna 
płaca i mieszkanie; podobnie niezbędne 
jest kształtowanie w rodzicach większej 
świadomości ich odpowiedzialności w 
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zakresie opieki i kształcenia dzieci; jest to 
prawo, które musi zostać zapewnione, i 
obowiązek, który musi zostać spełniony; 
praca państw członkowskich i 
społeczeństwa będzie zatem polegała na 
wspieraniu wszystkich uzgodnionych 
inicjatyw i zarządzaniu nimi, tak aby 
każda rodzina mogła uzyskać 
wystarczające środki umożliwiające jej 
pełny rozwój;

Or. en

Poprawka 359
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania środków dostępnych w 
ramach Funduszu Spójności, a w 
szczególności środków EFRR i EFS, na 
potrzeby poprawy dostępności przestrzeni 
publicznej dla osób o szczególnych 
potrzebach, w tym osób 
niepełnosprawnych, osób z dziećmi i osób 
starszych, które nadal borykają się z 
problemem wykluczenia społecznego; 
wzywa do większej mobilizacji środków w 
ramach EFS, aby skutecznie 
przeciwdziałać przepaści cyfrowej i 
wykluczeniu cyfrowemu, zwłaszcza osób 
starszych;

Or. en

Poprawka 360
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. zauważa z niepokojem ryzyko 
wynikające z prowadzenia polityki 
silosowej, w ramach której Komisja i 
państwa członkowskie kierują ważne 
zasoby do pojedynczych obszarów polityki, 
takich jak dzieci, zdrowie, edukacja lub 
integracja na rynku pracy, nie tworząc 
synergii między cyklami inwestycji 
społecznych; wzywa do przyjęcia podejścia 
opartego na długofalowym cyklu życia 
polityki, w ramach którego ogólnym celem 
jest przerwanie błędnego koła cykli 
społecznych i zapewnienie zrównoważonej 
integracji społecznej dla wszystkich osób;

Or. en

Poprawka 361
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
europejskiej gwarancji dla osób starszych 
– na wzór europejskiej gwarancji dla 
dzieci – mającej na celu zapewnienie 
osobom starszym opieki zdrowotnej, 
godnych warunków mieszkaniowych i 
świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, do których mają prawo w ich 
państwie członkowskim pochodzenia;

Or. en

Poprawka 362
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23b. wzywa do większego 
zaangażowania środków dostępnych w 
ramach EFRR na rzecz poprawy 
infrastruktury transportowej i 
telekomunikacyjnej na obszarach o 
wysokim wskaźniku starzenia się 
społeczeństwa, obszarach, których 
znaczną część stanowią obszary wiejskie, 
oraz obszarach charakteryzujących się 
wysokim wskaźnikiem wyludnienia;

Or. en

Poprawka 363
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 364
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 365
Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 366
Ádám Kósa, Sara Skyttedal, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 367
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 368
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 369
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 370
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 

skreśla się
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zasięg na poziomie 100 %;

Or. en

Poprawka 371
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

24. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia szczegółowej analizy w 
celu oceny wpływu ewentualnego wniosku 
dotyczącego systemów dochodów 
minimalnych;

Or. en

Poprawka 372
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

24. zwraca uwagę nowe ramy Komisji 
dotyczące systemów dochodów 
minimalnych i nalega, aby ubóstwo 
pracujących zostało w pełni 
wyeliminowane w UE za pomocą 
ukierunkowanych, sektorowych i 
proporcjonalnych środków, poprzez stały 
dialog z partnerami społecznymi i 
gospodarczymi, zapewniając, by 
obywatele, którzy nie są reprezentowani, 
na przykład pracownicy mobilni lub 
sezonowi, mieli dostęp do systemów 
rokowań zbiorowych, przy czym konieczne 
jest zapewnienie pełnego poszanowania 
krajowych kompetencji i specyfiki 
krajowej w zakresie ustalania celów 
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dotyczących dochodów minimalnych;

Or. en

Poprawka 373
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

24. nalega, aby Komisja przedstawiła 
wniosek dotyczący dyrektywy ramowej w 
sprawie odpowiednich systemów 
dochodów minimalnych, obejmującej 
zasięg na poziomie 100 %, w celu ochrony 
prawa do godnego życia i wyeliminowania 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 374
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała unijne ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, które powinny 
uwzględnić kwestię adekwatności i zasięg 
oraz powinny zawierać klauzulę o 
nieobniżaniu poziomu ochrony;

Or. en

Poprawka 375
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Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %;

24. nalega, aby Komisja 
zaproponowała ramy dla systemów 
dochodów minimalnych, obejmujące 
zasięg na poziomie 100 %; podkreśla, że 
każda osoba w Europie powinna być 
objęta takim systemem, a emerytury 
powinny zapewniać dochód powyżej 
granicy ubóstwa;

Or. en

Poprawka 376
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 
% do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące przejrzystości 
wynagrodzeń;

skreśla się

Or. en

Poprawka 377
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka
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25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące przejrzystości 
wynagrodzeń;

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami, wynoszącej 
obecnie 16 % – i wynikającej z niej luki 
emerytalnej – oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące przejrzystości 
wynagrodzeń; powtarza, że zróżnicowanie 
emerytur ze względu na płeć wynika 
również z nieodpowiednich systemów 
emerytalnych, które nie uwzględniają 
odpowiednio okresów urlopu 
macierzyńskiego czy urlopu 
rodzicielskiego lub ze względów 
rodzinnych;

Or. en

Poprawka 378
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące przejrzystości 
wynagrodzeń;

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania, bez zbędnej zwłoki, luki 
płacowej między kobietami a 
mężczyznami i wynikającej z niej luki 
emerytalnej;

Or. en

Poprawka 379
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka
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25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące przejrzystości 
wynagrodzeń;

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 380
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące przejrzystości 
wynagrodzeń;

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – oraz aby 
przedstawiły ramy prawne dotyczące 
przejrzystości wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 381
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące przejrzystości 

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby kontynuowały działania na 
rzecz zmniejszenia luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – oraz aby 
przedstawiły ramy prawne dotyczące 
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wynagrodzeń; przejrzystości wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 382
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące przejrzystości 
wynagrodzeń;

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące wiążącej przejrzystości 
wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 383
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące przejrzystości 
wynagrodzeń;

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., poprzez propagowanie zasady 
równości wynagrodzeń dla pracowników 
płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę 
lub pracę takiej samej wartości, oraz aby 
przedstawiły ramy prawne dotyczące 
przejrzystości wynagrodzeń, w tym w 
zakresie sprawozdawczości zapewniającej 
przejrzystość wynagrodzeń oraz 
informacji na temat poziomu 
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wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 384
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące przejrzystości 
wynagrodzeń;

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 
z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące wiążącej przejrzystości 
wynagrodzeń; 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 385
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami – i wynikającej 

25. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby zobowiązały się do 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami oraz luki 
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z niej luki emerytalnej – dążąc do celu 0 % 
do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy 
prawne dotyczące przejrzystości 
wynagrodzeń;

płacowej ze względu na pochodzenie 
etniczne lub niepełnosprawność – i 
wynikającej z niej luki emerytalnej – dążąc 
do celu 0 % do 2030 r., oraz aby 
przedstawiły ramy prawne dotyczące 
przejrzystości wynagrodzeń; apeluje do 
Komisji i Rady o szybkie przyjęcie długo 
wyczekiwanej dyrektywy w sprawie kobiet 
w zarządach, aby zająć się problemem 
istotnego braku równowagi między 
kobietami i mężczyznami w procesie 
podejmowania decyzji gospodarczych na 
najwyższym szczeblu;

Or. en

Poprawka 386
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
konkretnych środków mających 
zastosowanie zarówno do sektora 
publicznego, jak i prywatnego, z 
należytym uwzględnieniem specyfiki 
małych i średnich przedsiębiorstw, takich 
jak jasna definicja kryteriów oceny 
wartości pracy, systemy oceny i 
klasyfikacji stanowisk neutralne pod 
względem płci, audyty i sprawozdania 
dotyczące wynagrodzenia ze względu na 
płeć w celu zagwarantowania równości 
wynagrodzeń, prawa pracowników do 
żądania pełnych informacji na temat 
wynagrodzenia oraz prawa dochodzenia 
roszczeń, a także jasne cele dotyczące 
wyników przedsiębiorstw w zakresie 
równości; apeluje również o lepszy dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości oraz o 
umocnienie praw procesowych w celu 
zwalczania dyskryminacji płacowej; 
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wzywa Komisję do wspierania roli 
partnerów społecznych i rokowań 
zbiorowych na wszystkich szczeblach 
(krajowym, sektorowym, lokalnym i 
przedsiębiorstw) w przyszłych przepisach 
dotyczących przejrzystości wynagrodzeń; 
wzywa Komisję do wprowadzenia 
rygorystycznych środków egzekwowania 
prawa wobec osób, które nie przestrzegają 
przepisów, takich jak kary i sankcje dla 
pracodawców, którzy naruszają prawo do 
równości wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 387
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla, że niektóre państwa 
członkowskie wprowadziły prawnie 
egzekwowane wymogi językowe dotyczące 
zatrudnienia w sektorze prywatnym, które 
można potencjalnie uznać za przeszkodę 
dla swobody przemieszczania się lub 
środek o równoważnym skutku; wzywa 
Komisję do oceny wymogów językowych i 
ich zgodności z prawodawstwem UE;

Or. en

Poprawka 388
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 

skreśla się
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wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
wprowadzenie celu, jakim jest osiągnięcie 
co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla;

Or. en

Poprawka 389
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
wprowadzenie celu, jakim jest osiągnięcie 
co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla;

skreśla się

Or. en

Poprawka 390
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
wprowadzenie celu, jakim jest osiągnięcie 
co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 391
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
wprowadzenie celu, jakim jest osiągnięcie 
co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla;

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych;

Or. en

Poprawka 392
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
wprowadzenie celu, jakim jest osiągnięcie 
co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla;

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych;

Or. en

Poprawka 393
Miriam Lexmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
wprowadzenie celu, jakim jest osiągnięcie 
co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla;

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
przyjęcia skutecznych środków mających 
na celu osiągnięcie zrównoważonej 
reprezentacji kobiet na stanowiskach 
kierowniczych wyższego szczebla;

Or. en

Poprawka 394
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
wprowadzenie celu, jakim jest osiągnięcie 
co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla;

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
maksymalne zwiększenie reprezentacji 
kobiet na stanowiskach kierowniczych 
wyższego szczebla;

Or. en

Poprawka 395
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 

26. wzywa państwa członkowskie do 
odblokowania dyrektywy w sprawie kobiet 
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wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
wprowadzenie celu, jakim jest osiągnięcie 
co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla;

w zarządach oraz do przyjęcia ambitnego 
stanowiska Rady, aby zająć się problemem 
istotnego braku równowagi między 
kobietami i mężczyznami w procesie 
podejmowania decyzji na najwyższym 
szczeblu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
wprowadzenie celu, jakim jest osiągnięcie 
co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla;

Or. en

Poprawka 396
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
wprowadzenie celu, jakim jest osiągnięcie 
co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla;

26. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania efektu szklanego sufitu w 
zarządach spółek giełdowych poprzez 
wprowadzenie celu, jakim jest osiągnięcie 
co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla, oraz poprawy dostępu kobiet do 
obszarów nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki;

Or. en

Poprawka 397
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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26a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych w obszarze 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 398
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych i 
osób z niepełnosprawnościami;

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r., w której 
podkreślona zostanie potrzeba osiągnięcia 
pełnej dostępności towarów i usług, z 
uwzględnieniem otoczenia budynków, 
edukacji włączającej i rynku pracy 
sprzyjającemu włączeniu społecznemu, 
wykorzystania sztucznej inteligencji w 
celu umożliwienia osobom z 
niepełnosprawnościami pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie, a także 
zaangażowania w zakończenie procesu 
deinstytucjonalizacji placówek opieki 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 399
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r., 
zawierającej ambitne, jasne i wymierne 
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tym dla grup szczególnie wrażliwych i 
osób z niepełnosprawnościami;

cele, planowane działania o jasno 
określonych ramach czasowych oraz 
przydzielone środki, a także wspieranej 
przez odpowiedni i dysponujący 
wystarczającymi zasobami mechanizm 
monitorowania z jasno określonymi 
punktami odniesienia i wskaźnikami; 
popiera promowanie szkolenia 
zawodowego, w tym dla grup szczególnie 
wrażliwych i osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 400
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych i 
osób z niepełnosprawnościami;

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
rozbudowanej europejskiej strategii w 
sprawie niepełnosprawności po 2020 r., 
uwzględniającej wszystkie postanowienia 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; popiera promowanie 
włączającego i dostępnego kształcenia i 
szkolenia zawodowego, w tym dla grup 
społecznych znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji i osób z 
niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 401
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka
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27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych i 
osób z niepełnosprawnościami;

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r. w celu 
zapewnienia, aby osoby niepełnosprawne 
mogły godnie żyć i miały takie same 
możliwości jak inni, promowania ich 
udziału w rynku pracy i pobudzenia 
społecznej gospodarki rynkowej; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych, w 
tym osób ze środowisk migracyjnych i 
osób z niepełnosprawnościami, aby 
umożliwić osobom o szczególnie niskich 
kwalifikacjach i pracownikom w starszym 
wieku przekwalifikowanie się i zdobycie 
nowych umiejętności; popiera tworzenie 
ogólnounijnych możliwości w zakresie 
przygotowania zawodowego;

Or. en

Poprawka 402
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych i 
osób z niepełnosprawnościami;

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności na okres po 2020 r., w 
tym konkretnych środków mających na 
celu uwzględnienie potrzeb osób z 
autyzmem; popiera promowanie szkolenia 
zawodowego, w tym dla grup szczególnie 
wrażliwych i osób z 
niepełnosprawnościami; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
zdwojenie wysiłków zmierzających do 
większej integracji na rynku pracy osób z 
niepełnosprawnościami przez usuwanie 
barier dla możliwości, jakie oferuje im 
praca w środowisku cyfrowym, i tworzenie 
zachęt do ich zatrudnienia;
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Or. en

Poprawka 403
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych i 
osób z niepełnosprawnościami;

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r., która 
będzie w pełni zgodna z postanowieniami 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; popiera promowanie 
szkolenia zawodowego, w tym dla grup 
szczególnie wrażliwych i osób z 
niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 404
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych i 
osób z niepełnosprawnościami;

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych, osób 
starszych i osób z niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 405
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
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Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych i 
osób z niepełnosprawnościami;

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych, osób 
starszych i osób z niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 406
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych i 
osób z niepełnosprawnościami;

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnej europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych i 
osób z niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 407
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego, w 
tym dla grup szczególnie wrażliwych i 
osób z niepełnosprawnościami;

27. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r.; popiera 
promowanie szkolenia zawodowego oraz 
szkolenia w zakresie wykorzystania 
technologii cyfrowych, w tym dla grup 
szczególnie wrażliwych i osób z 
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niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 408
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. przypomina, że osoby uboższe żyją 
zazwyczaj o 6 lat krócej niż osoby 
zamożniejsze oraz że osoby 
niepełnosprawne często borykają się z 
trudnościami w uzyskaniu dostępu do 
opieki zdrowotnej; podkreśla potrzebę 
uwzględnienia społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych 
czynników wpływających na zdrowie w 
celu rozwiązania problemu nierówności w 
zakresie zdrowia;wzywa Komisję do 
opracowania wspólnych wskaźników i 
metod monitorowania zdrowia oraz 
wyników i dostępności systemów opieki 
zdrowotnej w celu zmniejszenia 
nierówności, określenia priorytetowych 
obszarów wymagających poprawy i 
zwiększonego finansowania;

Or. en

Poprawka 409
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że pandemia COVID-19 
potwierdziła konieczność stworzenia 
unijnego modelu, który będzie wspierać i 
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chronić godność i podstawowe prawa osób 
starszych; wzywa Komisję do opracowania 
i przyjęcia europejskiej karty praw osób 
starszych w oparciu o art. 25 Karty praw 
podstawowych UE;

Or. en

Poprawka 410
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że europejska strategia 
w zakresie umiejętności na rzecz trwałej 
konkurencyjności, sprawiedliwości 
społecznej i odporności musi 
gwarantować prawo do uczenia się przez 
całe życie dla wszystkich i we wszystkich 
dziedzinach, lecz musi również zapewniać, 
aby umiejętności te wpisywały się w 
zapotrzebowanie rynku pracy w celu 
osiągnięcia rzeczywistej synergii;

Or. en

Poprawka 411
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby wszystkie gospodarstwa 
domowe, wszystkie placówki edukacyjne i 
wszyscy uczniowie mieli dostęp do 
szerokopasmowego internetu, który jest 
kluczowym elementem podnoszenia 
kompetencji cyfrowych, a także do 
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zagwarantowania równych szans;

Or. en

Poprawka 412
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zwraca uwagę na ambitne plany 
Komisji dotyczące strategii na rzecz 
Romów i wzywa, aby we wszystkich 
przejściowych strategiach politycznych 
zapewniono odpowiednie środki na rzecz 
włączenia społecznego społeczności 
romskich;

Or. en

Poprawka 413
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania programów 
na rzecz włączenia na rynku pracy 
przeznaczonych dla obywateli powyżej 55 
roku życia, przy czym kluczowym 
priorytetem powinno być uczenie się przez 
całe życie;

Or. en

Poprawka 414
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. apeluje do wszystkich państw 
członkowskich o ratyfikację zrewidowanej 
Europejskiej karty społecznej;

Or. en

Poprawka 415
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. z zadowoleniem przyjmuje nowy 
program UE na rzecz umiejętności; 
podkreśla znaczenie dostępu do szkoleń i 
podnoszenia kwalifikacji pracowników w 
branżach, które muszą przejść zasadnicze 
zmiany w kontekście transformacji 
ekologicznej i cyfrowej; podkreśla, że 
kwalifikacje i poświadczone kompetencje 
stanowią wartość dodaną dla 
pracowników, poprawiając ich pozycję na 
rynku pracy, i mogą być przenoszone w 
ramach transformacji rynku pracy; 
wzywa do ukierunkowania publicznej 
polityki w dziedzinie umiejętności na 
certyfikację i walidację kwalifikacji i 
kompetencji; podkreśla, że w 
przedsiębiorstwach mających dostęp do 
środków publicznych na podnoszenie 
kwalifikacji pracowników oraz w 
porozumieniu z przedstawicielami 
pracowników należy ustanowić systemy 
wynagrodzeń oparte na umiejętnościach, 
ponieważ system taki zapewniłby zwrot z 
tej inwestycji publicznej;

Or. en
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Poprawka 416
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 27 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27c. przypomina, że w UE zakazana jest 
dyskryminacja w miejscu pracy ze 
względu na wiek, płeć, 
niepełnosprawność, pochodzenie etniczne 
lub rasowe, religię lub przekonania bądź 
orientację seksualną oraz że każdy ma 
prawo do równego traktowania w zakresie 
rekrutacji, warunków pracy, awansu, 
wynagrodzenia, dostępu do szkoleń i 
emerytur pracowniczych; wzywa Komisję 
do przedstawienia strategii zapobiegania 
segregacji mniejszości etnicznych na 
rynku pracy, a także do przedstawienia 
komunikatu w sprawie wytycznych i norm 
wolnej od dyskryminacji polityki 
rekrutacyjnej dla państw członkowskich i 
pracodawców, w tym zaleceń dotyczących 
przyjęcia planów na rzecz 
równouprawnienia na poziomie 
przedsiębiorstw oraz w branżowych 
układach zbiorowych pracy, jak również 
powoływania zespołów ds. różnorodności 
w miejscach pracy, w tym zajmujących się 
stereotypami, uprzedzeniami i 
negatywnym podejściem, zapobiegających 
dyskryminacji w procesach rekrutacji, 
awansu zawodowego, w odniesieniu do 
wynagrodzeń i dostępu do szkoleń; 
podkreśla, że z takich planów działania na 
rzecz równouprawnienia należy również 
korzystać, by promować różnorodność 
etniczną i kulturową w miejscu pracy, 
tworzyć regulaminy wewnętrzne 
pozwalające na walkę z rasizmem, 
powiązaną dyskryminacją, nękaniem w 
miejscu pracy, monitorować procedury 
rekrutacji, awansu i zatrzymywania 
pracowników i dokonywać przeglądu tych 
procedur w kontekście aspektów 
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równouprawnienia, pozwalających 
wskazać bezpośrednie i pośrednie praktyki 
dyskryminacyjne i przyjąć środki 
ograniczania nierówności w każdym z 
tych obszarów i w tym celu zbierać dane 
dotyczące równouprawnienia przy 
poszanowaniu prawa do prywatności i 
standardów w zakresie praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 417
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Solidne systemy opieki społecznej Solidne systemy opieki społecznej 
eliminujące ubóstwo

Or. en

Poprawka 418
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Loucas Fourlas, Romana Tomc, José 
Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji Europejskiej dotyczący 
utworzenia w 2021 r. europejskiej 
platformy współpracy w dziedzinie 
bezdomności jako nowej inicjatywy 
politycznej w ramach planu działania na 
rzecz realizacji zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych; wzywa Komisję do 
uruchomienia i wdrożenia takiej 
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platformy, aby wesprzeć rządy UE i 
zainteresowane strony w osiąganiu 
zdecydowanych postępów w realizacji 
celu, jakim jest wyeliminowanie 
bezdomności, w okresie sprawowania 
mandatu przez Komisję w obecnym 
składzie.

Or. en

Poprawka 419
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 30 % 
środków z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności na 
wdrażanie zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych w celu wyeliminowania 
ubóstwa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 420
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 30 % 
środków z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności na 
wdrażanie zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych w celu wyeliminowania 
ubóstwa;

28. wyraża ubolewanie, że w wielu 
państwach członkowskich  wskaźniki 
ubóstwa są nadal na wysokim poziomie; 
podkreśla, że tworzenie godnych miejsc 
pracy jest najlepszym instrumentem walki 
z ubóstwem;

Or. en
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Poprawka 421
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 30 % 
środków z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności na 
wdrażanie zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych w celu wyeliminowania 
ubóstwa;

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do kontynuowania działań 
na rzecz wyeliminowania ubóstwa;

Or. en

Poprawka 422
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 30 % 
środków z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności na 
wdrażanie zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych w celu wyeliminowania 
ubóstwa;

28. wzywa państwa członkowskie do 
zainwestowania we wdrażanie zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych w 
celu wyeliminowania ubóstwa;

Or. en

Poprawka 423
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 30 % 
środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności na wdrażanie 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
w celu wyeliminowania ubóstwa;

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 
odpowiednich środków w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności na wdrażanie 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
w celu wyeliminowania ubóstwa;

Or. en

Poprawka 424
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 30 % 
środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności na wdrażanie 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
w celu wyeliminowania ubóstwa;

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 30 % 
środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności na wdrażanie 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
w celu wyeliminowania ubóstwa; zauważa, 
że wartość bieżących inwestycji w 
infrastrukturę społeczną w UE szacuje się 
na około 170 mld EUR rocznie, a Komisja 
szacuje, że potrzeby w zakresie inwestycji 
w infrastrukturę społeczną wynoszą 192 
mld EUR, przy czym 62 % potrzebnych 
inwestycji stanowi obszar opieki 
zdrowotnej i długoterminowej (przystępne 
cenowo mieszkania 57 mld EUR, opieka 
zdrowotna 70 mld EUR, opieka 
długoterminowa 50 mld EUR, edukacja i 
uczenie się przez całe życie 15 mld EUR);

Or. en

Poprawka 425
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 30 % 
środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności na wdrażanie 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
w celu wyeliminowania ubóstwa;

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 30 % 
środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności na wdrażanie 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
w celu wyeliminowania ubóstwa i 
nierówności;

Or. en

Poprawka 426
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 30 % 
środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności na wdrażanie 
zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
w celu wyeliminowania ubóstwa;

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania co 
najmniej 7 % środków z Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności na wdrażanie zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych w 
celu wyeliminowania ubóstwa;

Or. en

Poprawka 427
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania 30 % 
środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności na wdrażanie 

28. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zainwestowania środków 
z budżetu Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności na wdrażanie 
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zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
w celu wyeliminowania ubóstwa;

zasad Europejskiego filaru praw socjalnych 
w celu wyeliminowania ubóstwa;

Or. en

Poprawka 428
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla ponadto potrzebę 
gromadzenia przez Komisję i państwa 
członkowskie lepszych i bardziej 
zharmonizowanych danych na temat 
liczby osób bezdomnych w Europie, 
ponieważ stanowi to podstawę każdej 
skutecznej polityki publicznej;

Or. en

Poprawka 429
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. wzywa Komisję do przedstawienia 
opartej na prawach, kompleksowej i 
spójnej strategii UE w zakresie 
przeciwdziałania ubóstwu z wyznaczonym 
celem w zakresie ograniczenia ubóstwa, 
aby rozwiązać problem 
wielowymiarowości ubóstwa;

Or. en
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Poprawka 430
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. nalega, by przy przyznawaniu 
środków z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
uwzględniano kwestię równouprawnienia 
płci;

Or. en

Poprawka 431
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. wzywa Komisję do zbadania ram 
na rzecz ustanowienia praktyk w zakresie 
testów warunków skrajnych dotyczących 
europejskich systemów opieki społecznej 
w Europie, aby zweryfikować ich stopień 
odporności w przypadku gdy są narażone 
na wstrząsy o różnym stopniu nasilenia, 
oraz aby zbadać, w jaki sposób można 
zwiększyć ich odporność i wytrzymałość 
na przyszłe kryzysy;

Or. en

Poprawka 432
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak



PE659.082v01-00 72/120 AM\1216518PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. wzywa do wyznaczenia na szczeblu 
UE celu położenia kresu bezdomności do 
2030 r.; wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram 
dotyczących krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności i wzywa 
państwa członkowskie do podjęcia pilnych 
działań na rzecz zapobiegania 
bezdomności oraz zwalczania tego 
zjawiska, traktując priorytetowo 
rozwiązania w zakresie trwałych form 
mieszkalnictwa;

Or. en

Poprawka 433
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 28 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28c. wyraża zaniepokojenie w związku z 
brakiem równowagi w zakresie jakości 
opieki zdrowotnej i dostępu do niej w całej 
UE, który ujawnił się w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19, po 
przeprowadzeniu badań dotyczących 
minimalnych standardów jakości, 
niezawodności, skuteczności i 
powszechności systemów opieki 
zdrowotnej państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 434
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France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zmaksymalizowania wysiłków na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania;

Or. en

Poprawka 435
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 

29. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia swoim obywatelom dostępu 
do przyzwoitych i przystępnych cenowo 
mieszkań; wzywa państwa członkowskie 
do zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach, oraz aby wyeliminować 
ubóstwo energetyczne do 2030 r.;
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wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

Or. en

Poprawka 436
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

29. podkreśla, że państwa 
członkowskie mają wobec swoich 
obywateli obowiązek zapewnienia im 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa państwa 
członkowskie do inwestowania w 
przystępne cenowo mieszkania, aby 
zaspokoić potrzeby mieszkaniowe grup o 
niskich i średnich dochodach (trzy dolne 
kwintyle), oraz aby wyeliminować 
ubóstwo energetyczne do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 437
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE i jej państwa 29. podkreśla, że należy przestrzegać 
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członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

przepisów krajowych państw 
członkowskich i prowadzić wymianę 
dobrych praktyk w zakresie dostępu do 
przyzwoitych i przystępnych cenowo 
mieszkań; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintensyfikowania starań 
na rzecz inwestowania w przystępne 
cenowo mieszkania, aby zaspokoić 
potrzeby mieszkaniowe grup o niskich i 
średnich dochodach (trzy dolne kwintyle), 
oraz aby ograniczyć ubóstwo energetyczne 
do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 438
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle);

Or. en
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Poprawka 439
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle), oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

Or. en

Poprawka 440
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 

29. wzywa Komisję i jej państwa 
członkowskie do zapewnienia 
społeczeństwu powszechnego dostępu do 
przyzwoitych i przystępnych cenowo 
mieszkań, w tym do czystej wody pitnej 
wysokiej jakości, odpowiednich i 
sprawiedliwych warunków sanitarnych, 
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inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

higieny i jakości środowiska w 
pomieszczeniach, a także do przystępnej 
cenowo, niezawodnej i zrównoważonej 
energii, w tym poprzez środki służące 
stopniowemu eliminowaniu bezdomności; 
wzywa państwa członkowskie, aby w 
planach odbudowy i zwiększania 
odporności nadały priorytet renowacji, 
przyczyniając się w ten sposób do 
doprowadzenia do gruntownej renowacji 
europejskich zasobów budynków, na 
poziomie co najmniej 3 % budynków 
rocznie; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintensyfikowania starań 
na rzecz inwestowania w przystępne 
cenowo mieszkania, aby zaspokoić 
potrzeby mieszkaniowe grup o niskich i 
średnich dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

Or. en

Poprawka 441
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań zgodnie z prawami 
podstawowymi wynikającymi m.in. z art. 
16, 30 i 31 Europejskiej karty społecznej i 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
wskazuje, że inwestycje w mieszkania 
socjalne i przystępne cenowo są kluczowe 
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dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

dla zapewniania wszystkim obywatelom 
UE odpowiedniej jakości życia i jego 
poprawę; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintensyfikowania starań 
na rzecz inwestowania w przystępne 
cenowo mieszkania, aby zaspokoić 
potrzeby mieszkaniowe grup o niskich i 
średnich dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r. poprzez wspieranie inwestycji w 
efektywność energetyczną gospodarstw 
domowych o niskich dochodach; wzywa 
Komisję do włączenia modelu 
neutralności kosztów mieszkaniowych 
(obejmującego czynsze, koszty energii i 
podatki lokalne) do wszystkich wniosków 
dotyczących inicjatywy „Fala renowacji”, 
aby połączyć cele społeczne i klimatyczne 
oraz zapobiec eksmisjom lokatorów ze 
względu na planowane renowacje, 
zapewniając w ten sposób, by wszelkie 
podwyżki czynszu wynikające z renowacji 
były w pełni równoważone przez 
oszczędności energii; wzywa Komisję do 
przedstawienia ambitnego planu działania 
na rzecz walki z bezdomnością, 
uwzględniającego ogólnoeuropejskie 
podejście „Housing First” (Najpierw 
mieszkanie); nalega, by Komisja 
opracowała minimalne normy dotyczące 
godnych warunków mieszkaniowych dla 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych, których kosztów nie można 
odliczyć od wynagrodzenia pracownika, z 
uwzględnieniem praw najmu;

Or. en

Poprawka 442
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań zgodnie z prawami 
podstawowymi wynikającymi m.in. z art. 
16, 30 i 31 Europejskiej karty społecznej i 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
wskazuje, że inwestycje w mieszkania 
socjalne i przystępne cenowo są kluczowe 
dla zapewniania wszystkim obywatelom 
UE odpowiedniej jakości życia i jego 
poprawę; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintensyfikowania starań 
na rzecz inwestowania w przystępne 
cenowo mieszkania, aby zaspokoić 
potrzeby mieszkaniowe grup o niskich i 
średnich dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r. poprzez wspieranie inwestycji w 
efektywność energetyczną gospodarstw 
domowych o niskich dochodach; wzywa 
Komisję do przedstawienia ambitnego 
planu działania na rzecz walki z 
bezdomnością, uwzględniającego 
ogólnoeuropejskie podejście „Housing 
First” (Najpierw mieszkanie); nalega, by 
Komisja opracowała minimalne normy 
dotyczące godnych warunków 
mieszkaniowych dla pracowników 
transgranicznych i sezonowych, których 
kosztów nie można odliczyć od 
wynagrodzenia pracownika, z 
uwzględnieniem praw najmu;

Or. en

Poprawka 443
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir
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Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych, bezpiecznych i 
przystępnych cenowo mieszkań zgodnie z 
Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, a w szczególności z celem 
11; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintensyfikowania starań 
na rzecz inwestowania w przystępne 
cenowo mieszkania, aby zaspokoić 
potrzeby mieszkaniowe grup o niskich i 
średnich dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednich 
środków i wdrożenia programów dla 
młodzieży kończącej 18 lat, która 
narażona jest na ryzyko bezdomności; 
podkreśla znaczenie gromadzenia 
rzetelnych danych na temat bezdomności 
młodzieży;

Or. en

Poprawka 444
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, 
Romana Tomc, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 

29. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie mają wobec obywateli 
obowiązek zapewnienia im powszechnego 
dostępu do przyzwoitych i przystępnych 
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cenowo mieszkań; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania starań na rzecz 
inwestowania w przystępne cenowo 
mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich 
dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

cenowo mieszkań, w tym poprzez środki 
służące stopniowej eliminacji 
bezdomności; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintensyfikowania starań 
na rzecz inwestowania w przystępne 
cenowo mieszkania, aby zaspokoić 
potrzeby mieszkaniowe grup o niskich i 
średnich dochodach (trzy dolne kwintyle), 
dopilnowując, by co najmniej 30 % 
wszystkich nowo budowanych domów 
stanowiło przystępne cenowo mieszkania 
dla obu tych grup dochodowych, oraz aby 
wyeliminować ubóstwo energetyczne do 
2030 r.;

Or. en

Poprawka 445
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń medycznych i opiekuńczych, 
opieki zdrowotnej i placówek 
opiekuńczych bez dyskryminacji ze 
względu na wiek;

Or. en

Poprawka 446
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. powtarza, że systemy socjalne w 
państwach członkowskich opierają się na 
głęboko zakorzenionych wyborach 
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politycznych i tradycjach społecznych;

Or. en

Poprawka 447
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. nalega, aby wszyscy pracownicy 
byli objęci systemem zabezpieczenia 
społecznego i mieli prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych, płatnego zwolnienia 
chorobowego, ubezpieczenia 
wypadkowego i ochrony przed 
niesprawiedliwym zwolnieniem;

30. nalega, aby przestrzegano 
przepisów krajowych państw 
członkowskich w odniesieniu do praw 
pracowników, którzy mają być objęci 
systemem zabezpieczenia społecznego, i  
ich praw do zasiłku dla bezrobotnych, 
płatnego zwolnienia chorobowego, 
ubezpieczenia wypadkowego i ochrony 
przed niesprawiedliwym zwolnieniem;

Or. en

Poprawka 448
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. nalega, aby wszyscy pracownicy 
byli objęci systemem zabezpieczenia 
społecznego i mieli prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych, płatnego zwolnienia 
chorobowego, ubezpieczenia 
wypadkowego i ochrony przed 
niesprawiedliwym zwolnieniem;

30. zachęca do wprowadzenia środków 
mających na celu zwiększenie liczby 
pracowników objętych systemem 
zabezpieczenia społecznego i mających 
prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 
płatnego zwolnienia chorobowego, 
ubezpieczenia wypadkowego i ochrony 
przed niesprawiedliwym zwolnieniem;

Or. en
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Poprawka 449
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. nalega, aby wszyscy pracownicy 
byli objęci systemem zabezpieczenia 
społecznego i mieli prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych, płatnego zwolnienia 
chorobowego, ubezpieczenia 
wypadkowego i ochrony przed 
niesprawiedliwym zwolnieniem;

30. nalega, aby wszyscy pracownicy, a 
w szczególności osoby pracujące za 
pośrednictwem platform internetowych, 
byli objęci systemem zabezpieczenia 
społecznego i mieli prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych, płatnego zwolnienia 
chorobowego, ubezpieczenia 
wypadkowego i ochrony przed 
niesprawiedliwym zwolnieniem;

Or. en

Poprawka 450
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. nalega, aby wszyscy pracownicy 
byli objęci systemem zabezpieczenia 
społecznego i mieli prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych, płatnego zwolnienia 
chorobowego, ubezpieczenia 
wypadkowego i ochrony przed 
niesprawiedliwym zwolnieniem;

30. nalega, aby wszyscy pracownicy 
byli objęci systemem zabezpieczenia 
społecznego i mieli prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych, płatnego zwolnienia 
chorobowego, urlopu rodzicielskiego lub 
ze względów rodzinnych, ubezpieczenia 
wypadkowego i ochrony przed 
niesprawiedliwym zwolnieniem;

Or. en

Poprawka 451
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Projekt rezolucji
Ustęp 31
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Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla, że wszystkim należy 
zagwarantować powszechny dostęp do 
publicznych emerytur i emerytur 
socjalnych w odpowiedniej wysokości, 
wypłacanych w systemie opartym na 
zasadzie solidarności;

skreśla się

Or. en

Poprawka 452
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla, że wszystkim należy 
zagwarantować powszechny dostęp do 
publicznych emerytur i emerytur 
socjalnych w odpowiedniej wysokości, 
wypłacanych w systemie opartym na 
zasadzie solidarności;

31. zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby ich systemy emerytalne 
pozostawały odpowiednie i trwałe w 
odniesieniu do pracowników i osób 
samozatrudnionych;zachęca państwa 
członkowskie, aby zagwarantowały 
godziwe emerytury i zwalczały ubóstwo 
wśród emerytów;

Or. en

Poprawka 453
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla, że wszystkim należy 
zagwarantować powszechny dostęp do 
publicznych emerytur i emerytur 
socjalnych w odpowiedniej wysokości, 
wypłacanych w systemie opartym na 
zasadzie solidarności;

31. podkreśla, że dostęp do emerytur 
socjalnych w odpowiedniej wysokości 
należy zapewnić wszystkim osobom, które 
należycie odprowadzały składki 
emerytalne w ciągu swojego życia 
zawodowego;
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Or. en

Poprawka 454
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla, że wszystkim należy 
zagwarantować powszechny dostęp do 
publicznych emerytur i emerytur 
socjalnych w odpowiedniej wysokości, 
wypłacanych w systemie opartym na 
zasadzie solidarności;

31. podkreśla, że wszystkim należy 
zagwarantować powszechny dostęp do 
publicznych emerytur i emerytur 
socjalnych w odpowiedniej wysokości, 
wypłacanych w systemie opartym na 
zasadzie solidarności; dostrzega wyzwania, 
przed jakimi stoją państwa członkowskie 
dążące do wzmocnienia systemów 
emerytalnych, ale podkreśla, jak ważne 
jest utrzymanie zasady solidarności w 
ramach systemów emerytalnych poprzez 
zadbanie o większe wpływy do nich bez 
konieczności podnoszenia wieku 
emerytalnego; podkreśla znaczenie 
publicznych i pracowniczych programów 
emerytalnych, które gwarantują 
odpowiednie dochody na emeryturze, 
znacznie przekraczające próg zagrożenia 
ubóstwem, oraz umożliwiają emerytom 
utrzymanie ich dotychczasowego poziomu 
życia; uważa, że najlepszym sposobem 
zagwarantowania zrównoważonych, 
pewnych i odpowiednich emerytur dla 
kobiet i mężczyzn jest podniesienie 
ogólnego wskaźnika zatrudnienia i liczby 
miejsc pracy dobrej jakości we wszystkich 
przedziałach wiekowych, poprawa 
warunków pracy i zatrudnienia oraz 
przeznaczenie na ten cel niezbędnych 
dodatkowych środków publicznych; 
uważa, że reformy systemu emerytalnego 
powinny koncentrować się m.in. na 
trafnym wyborze wieku emerytalnego, a 
także odzwierciedlać tendencje na rynku 
pracy, współczynnik urodzeń, sytuację 
zdrowotną i majątkową, warunki pracy i 
współczynnik obciążenia ekonomicznego; 
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jest zdania, że reformy te muszą również 
uwzględniać sytuację milionów 
pracowników w Europie, zwłaszcza kobiet, 
ludzi młodych i osób samozatrudnionych, 
których zatrudnienie jest niepewne i 
nietypowe oraz charakteryzuje się 
okresami przymusowego bezrobocia i 
ograniczonym czasem pracy;

Or. en

Poprawka 455
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, jak pandemia jeszcze bardziej 
pogłębiła podatność na zagrożenia, 
izolację, ryzyko ubóstwa i wykluczenie 
społeczne osób starszych; wzywa Komisję 
do przedstawienia planu na rzecz 
zapewnienia zdrowia psychicznego, 
godności i dobrego samopoczucia 
obywateli, w tym osób starszych, poprzez 
wspieranie odpowiedniej jakości 
publicznej opieki zdrowotnej i świadczeń 
zdrowotnych, inwestowanie w usługi na 
szczeblu społeczności lokalnych, godne 
warunki mieszkaniowe i infrastrukturę, 
uprzywilejowane traktowanie projektów 
gospodarki społecznej, w tym w zakresie 
cohousingu i mieszkalnictwa 
spółdzielczego, programów ochrony 
zdrowia i dbałości o dobre samopoczucie, 
programów opieki dziennej dla dorosłych i 
opieki długoterminowej, ochronę roli i 
warunków pracy opiekunów, a także 
poprzez wspieranie solidarności 
międzypokoleniowej;
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Or. en

Poprawka 456
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. wzywa państwa członkowskie do 
inwestowania w profilaktykę i promocję 
zdrowia, wczesną diagnozę, infrastrukturę 
opieki zdrowotnej i ochronę socjalną w 
celu zaspokojenia potrzeb starzejącego się 
społeczeństwa i rosnącego popytu; oraz do 
zapewnienia każdemu obywatelowi 
możliwości korzystania w odpowiednim 
czasie z przystępnej cenowo profilaktyki 
zdrowotnej i usług leczniczych wysokiej 
jakości, jak przewidziano w Europejskim 
filarze praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 457
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 31 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31b. podkreśla, że swobodny przepływ 
pracowników w UE jest podstawową 
wolnością i stanowi integralną część 
sukcesu na rynku wewnętrznym; zauważa, 
że istnieją szare strefy i luki prawne, a 
niektórzy pracownicy korzystają z 
wolności w niebezpiecznych warunkach i 
często poprzez nieuczciwe agencje 
zatrudnienia i pośredników na rynku 
pracy; ostrzega, że prowadzi to do wyzysku 
pracowników, nieuczciwej konkurencji i 
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zakłóceń rynku; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
godnych warunków pracy i równego 
traktowania wszystkich mobilnych 
pracowników w UE;

Or. en

Poprawka 458
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej w 
celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich 
ramach prawnych należy uwzględnić: 
zakaz prowadzenia przez pośredników na 
rynku pracy, którzy nie przestrzegają 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej, 
działalności na jednolitym rynku, 
gwarantowaną płacę minimalną, 
gwarantowaną minimalną liczbę godzin 
tygodniowo/miesięcznie, których 
pracodawca nie może odliczyć w żadnej 
pozycji z płacy minimalnej, brak potrąceń 
z wynagrodzenia w przypadku umów o 
pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
gwarantowane równe traktowanie każdej 
osoby, która w danym państwie 
członkowskim jest chroniona jako 
pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 

skreśla się
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uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

Or. en

Poprawka 459
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich 
ramach prawnych należy uwzględnić: 
zakaz prowadzenia przez pośredników na 
rynku pracy, którzy nie przestrzegają 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej, 
działalności na jednolitym rynku, 
gwarantowaną płacę minimalną, 
gwarantowaną minimalną liczbę godzin 
tygodniowo/miesięcznie, których 
pracodawca nie może odliczyć w żadnej 
pozycji z płacy minimalnej, brak potrąceń 
z wynagrodzenia w przypadku umów o 
pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
gwarantowane równe traktowanie każdej 
osoby, która w danym państwie 
członkowskim jest chroniona jako 
pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy;
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uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

Or. en

Poprawka 460
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich 
ramach prawnych należy uwzględnić: 
zakaz prowadzenia przez pośredników na 
rynku pracy, którzy nie przestrzegają 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej, 
działalności na jednolitym rynku, 
gwarantowaną płacę minimalną, 
gwarantowaną minimalną liczbę godzin 
tygodniowo/miesięcznie, których 
pracodawca nie może odliczyć w żadnej 
pozycji z płacy minimalnej, brak potrąceń 
z wynagrodzenia w przypadku umów o 
pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
gwarantowane równe traktowanie każdej 
osoby, która w danym państwie 
członkowskim jest chroniona jako 
pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 

32. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia szeroko zakrojonej 
analizy dotyczącej roli agencji pracy 
tymczasowej w odniesieniu do pracy 
transgranicznej i sezonowej w celu 
dokonania przeglądu dyrektywy w 
sprawie pracy tymczasowej w celu 
ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; wzywa państwa członkowskie 
do skuteczniejszego egzekwowania 
przepisów oraz zwalczania praktyk 
stosowanych przez nieuczciwe agencje 
zatrudnienia; zwraca się do Komisji, aby 
w ramach analizy oceniła następujące 
potencjalne obszary wymagające poprawy: 
zakaz prowadzenia przez pośredników na 
rynku pracy, którzy nie przestrzegają 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej, 
działalności na jednolitym rynku, 
gwarantowaną płacę minimalną, 
gwarantowaną minimalną liczbę godzin 
tygodniowo/miesięcznie, których 
pracodawca nie może odliczyć w żadnej 
pozycji z płacy minimalnej, brak potrąceń 
z wynagrodzenia w przypadku umów o 
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uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
gwarantowane równe traktowanie każdej 
osoby, która w danym państwie 
członkowskim jest chroniona jako 
pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

Or. en

Poprawka 461
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: zakaz 
prowadzenia przez pośredników na rynku 
pracy, którzy nie przestrzegają dyrektywy 
w sprawie pracy tymczasowej, działalności 
na jednolitym rynku, gwarantowaną płacę 
minimalną, gwarantowaną minimalną 
liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie, 
których pracodawca nie może odliczyć w 
żadnej pozycji z płacy minimalnej, brak 
potrąceń z wynagrodzenia w przypadku 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: zakaz 
prowadzenia przez pośredników na rynku 
pracy, którzy nie przestrzegają dyrektywy 
w sprawie pracy tymczasowej, działalności 
na jednolitym rynku, gwarantowaną 
minimalną liczbę godzin 
tygodniowo/miesięcznie, których 
pracodawca nie może odliczyć w żadnej 
pozycji z płacy minimalnej, brak potrąceń 
z wynagrodzenia w przypadku umów o 
pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
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czasu pracy, gwarantowane równe 
traktowanie każdej osoby, która w danym 
państwie członkowskim jest chroniona 
jako pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

gwarantowane równe traktowanie każdej 
osoby, która w danym państwie 
członkowskim jest chroniona jako 
pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

Or. en

Poprawka 462
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: zakaz 
prowadzenia przez pośredników na rynku 
pracy, którzy nie przestrzegają dyrektywy 
w sprawie pracy tymczasowej, działalności 
na jednolitym rynku, gwarantowaną płacę 
minimalną, gwarantowaną minimalną 
liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie, 
których pracodawca nie może odliczyć w 
żadnej pozycji z płacy minimalnej, brak 
potrąceń z wynagrodzenia w przypadku 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, gwarantowane równe 

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: zakaz 
prowadzenia przez pośredników na rynku 
pracy, którzy nie przestrzegają dyrektywy 
w sprawie pracy tymczasowej, działalności 
na jednolitym rynku, gwarantowaną płacę, 
gwarantowaną minimalną liczbę godzin 
tygodniowo/miesięcznie, których 
pracodawca nie może odliczyć w żadnej 
pozycji z płacy, brak potrąceń z 
wynagrodzenia w przypadku umów o pracę 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
gwarantowane równe traktowanie każdej 
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traktowanie każdej osoby, która w danym 
państwie członkowskim jest chroniona 
jako pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

osoby, która w danym państwie 
członkowskim jest chroniona jako 
pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

Or. en

Poprawka 463
Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: zakaz 
prowadzenia przez pośredników na rynku 
pracy, którzy nie przestrzegają dyrektywy 
w sprawie pracy tymczasowej, działalności 
na jednolitym rynku, gwarantowaną płacę 
minimalną, gwarantowaną minimalną 
liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie, 
których pracodawca nie może odliczyć w 
żadnej pozycji z płacy minimalnej, brak 
potrąceń z wynagrodzenia w przypadku 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, gwarantowane równe 
traktowanie każdej osoby, która w danym 

32. zwraca uwagę, że przepisy 
dotyczące pracy tymczasowej zostały 
niedawno zmienione na mocy dyrektywy 
2018/957 zmieniającej dyrektywę 
96/71/WE dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług; podkreśla, że zgodnie z art. 2 ust. 1 
dyrektywy 2018/957 Komisja do dnia 30 
lipca 2023 r. przedłoży sprawozdanie 
dotyczące stosowania i wykonywania tej 
dyrektywy i zaproponuje ewentualne 
zmiany; podkreśla, że sprawozdanie to 
powinno zostać uwzględnione przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
ewentualnego przeglądu; wzywa Komisję 
do przeglądu dyrektywy w sprawie pracy 
tymczasowej w celu ustanowienia ram 
prawnych, które zapewniają godne warunki 
pracy i równe traktowanie pracownikom 
sezonowym w UE i pracownikom 
mobilnym mającym podpisane umowy o 
pracę na czas określony z agencjami pracy 
tymczasowej lub innymi rodzajami 
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państwie członkowskim jest chroniona 
jako pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

pośredników na rynku pracy; podkreśla, że 
w takich ramach prawnych należy 
uwzględnić: zakaz prowadzenia przez 
pośredników na rynku pracy, którzy nie 
przestrzegają dyrektywy w sprawie pracy 
tymczasowej, działalności na jednolitym 
rynku, gwarantowaną płacę minimalną, 
gwarantowaną minimalną liczbę godzin 
tygodniowo/miesięcznie, których 
pracodawca nie może odliczyć w żadnej 
pozycji z płacy minimalnej, brak potrąceń 
z wynagrodzenia w przypadku umów o 
pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
gwarantowane równe traktowanie każdej 
osoby, która w danym państwie 
członkowskim jest chroniona jako 
pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

Or. en

Poprawka 464
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
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określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: zakaz 
prowadzenia przez pośredników na rynku 
pracy, którzy nie przestrzegają dyrektywy 
w sprawie pracy tymczasowej, działalności 
na jednolitym rynku, gwarantowaną płacę 
minimalną, gwarantowaną minimalną 
liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie, 
których pracodawca nie może odliczyć w 
żadnej pozycji z płacy minimalnej, brak 
potrąceń z wynagrodzenia w przypadku 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, gwarantowane równe 
traktowanie każdej osoby, która w danym 
państwie członkowskim jest chroniona 
jako pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy, w tym agencjami 
zatrudnienia; podkreśla, że w takich 
ramach prawnych należy uwzględnić: 
zakaz prowadzenia przez pośredników na 
rynku pracy, którzy nie przestrzegają 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej, 
działalności na jednolitym rynku, 
gwarantowaną płacę minimalną, 
gwarantowaną minimalną liczbę godzin 
tygodniowo/miesięcznie, których 
pracodawca nie może odliczyć w żadnej 
pozycji z płacy minimalnej, brak potrąceń 
z wynagrodzenia w przypadku umów o 
pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
gwarantowane równe traktowanie każdej 
osoby, która w danym państwie 
członkowskim jest chroniona jako 
pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wstrzymania 
płatności bezpośrednich w ramach 
wspólnej polityki rolnej na rzecz 
beneficjentów, którzy nie przestrzegają 
krajowych i europejskich przepisów prawa 
pracy, postanowień konwencji MOP i 
obowiązujących układów zbiorowych 
pracy;

Or. en

Poprawka 465
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 32
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Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: zakaz 
prowadzenia przez pośredników na rynku 
pracy, którzy nie przestrzegają dyrektywy 
w sprawie pracy tymczasowej, działalności 
na jednolitym rynku, gwarantowaną płacę 
minimalną, gwarantowaną minimalną 
liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie, 
których pracodawca nie może odliczyć w 
żadnej pozycji z płacy minimalnej, brak 
potrąceń z wynagrodzenia w przypadku 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, gwarantowane równe 
traktowanie każdej osoby, która w danym 
państwie członkowskim jest chroniona 
jako pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: pełny dostęp 
pracownika do jego umowy o pracę i praw 
pracowniczych w języku, który jest dla 
niego zrozumiały, zakaz prowadzenia 
przez pośredników na rynku pracy, którzy 
nie przestrzegają dyrektywy w sprawie 
pracy tymczasowej, działalności na 
jednolitym rynku, gwarantowaną płacę 
minimalną, gwarantowaną minimalną 
liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie, 
których pracodawca nie może odliczyć w 
żadnej pozycji z płacy minimalnej, brak 
potrąceń z wynagrodzenia w przypadku 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, gwarantowane równe 
traktowanie każdej osoby, która w danym 
państwie członkowskim jest chroniona 
jako pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

Or. en

Poprawka 466
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: zakaz 
prowadzenia przez pośredników na rynku 
pracy, którzy nie przestrzegają dyrektywy 
w sprawie pracy tymczasowej, działalności 
na jednolitym rynku, gwarantowaną płacę 
minimalną, gwarantowaną minimalną 
liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie, 
których pracodawca nie może odliczyć w 
żadnej pozycji z płacy minimalnej, brak 
potrąceń z wynagrodzenia w przypadku 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, gwarantowane równe 
traktowanie każdej osoby, która w danym 
państwie członkowskim jest chroniona 
jako pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: zakaz 
prowadzenia przez pośredników na rynku 
pracy, którzy nie przestrzegają dyrektywy 
w sprawie pracy tymczasowej, działalności 
na jednolitym rynku, gwarantowaną płacę 
minimalną, gwarantowaną minimalną 
liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie, 
których pracodawca nie może odliczyć w 
żadnej pozycji z płacy minimalnej lub 
wynagrodzeń określonych w układach 
zbiorowych, brak potrąceń z 
wynagrodzenia w przypadku umów o pracę 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
gwarantowane równe traktowanie każdej 
osoby, która w danym państwie 
członkowskim jest chroniona jako 
pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

Or. en

Poprawka 467
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: zakaz 
prowadzenia przez pośredników na rynku 
pracy, którzy nie przestrzegają dyrektywy 
w sprawie pracy tymczasowej, działalności 
na jednolitym rynku, gwarantowaną płacę 
minimalną, gwarantowaną minimalną 
liczbę godzin tygodniowo/miesięcznie, 
których pracodawca nie może odliczyć w 
żadnej pozycji z płacy minimalnej, brak 
potrąceń z wynagrodzenia w przypadku 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, gwarantowane równe 
traktowanie każdej osoby, która w danym 
państwie członkowskim jest chroniona 
jako pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

32. wzywa Komisję do przeglądu 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej 
w celu ustanowienia ram prawnych, które 
zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w 
UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas 
określony z agencjami pracy tymczasowej 
lub innymi rodzajami pośredników na 
rynku pracy, w tym agencjami 
zatrudnienia; podkreśla, że w takich 
ramach prawnych należy uwzględnić: 
zakaz prowadzenia przez pośredników na 
rynku pracy, którzy nie przestrzegają 
dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej, 
działalności na jednolitym rynku, 
gwarantowaną płacę minimalną, 
gwarantowaną minimalną liczbę godzin 
tygodniowo/miesięcznie, których 
pracodawca nie może odliczyć w żadnej 
pozycji z płacy minimalnej, brak potrąceń 
z wynagrodzenia w przypadku umów o 
pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
gwarantowane równe traktowanie każdej 
osoby, która w danym państwie 
członkowskim jest chroniona jako 
pracownik pracujący w tym samym 
przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, 
zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku 
wewnętrznym muszą być wpisane do 
europejskiego rejestru i mieć certyfikat 
uprawniający do prowadzenia działalności 
na jednolitym rynku, a także sankcje 
nakładane na firmy stosujące nieuczciwe 
praktyki rekrutacyjne i handlujące ludźmi 
w celu wyzysku w pracy;

Or. en

Poprawka 468
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Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu dyrektywy 2014/24/UE w 
sprawie zamówień publicznych w celu 
wdrożenia klauzuli społecznej, która 
zobowiązuje podmioty gospodarcze i 
podwykonawców do pełnego 
poszanowania prawa pracowników do 
rokowań zbiorowych, oraz określenia 
warunków pełnego wdrożenia 
obowiązujących sektorowych układów 
zbiorowych i opisanych w nich warunków 
pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu 
tradycji i modeli krajowych rynków pracy; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia przestrzegania przepisów, 
monitorowania procedur i egzekwowania 
praw;

Or. en

Poprawka 469
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. zauważa, że pracownicy 
transgraniczni, przygraniczni i sezonowi 
stanowią integralną część europejskich 
rynków pracy, zapewniając kluczowe 
wsparcie dla sektorów kluczowych lub 
sektorów wymagających znacznych 
nakładów pracy oraz niezbędną 
elastyczność w zakresie dostosowywania 
się do zmian i transformacji; wzywa do 
zapewnienia im większej ochrony oraz 
ułatwienia im nieograniczonego dostępu i 
możliwości zatrudnienia w innych 
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państwach członkowskich, aby 
jednocześnie mogli korzystać z równego 
poziomu ochrony socjalnej zgodnie z art. 
45 ust. 2 TFUE;

Or. en

Poprawka 470
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego w sprawie 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, który będzie zawierał 
przepisy dotyczące wprowadzenia osobistej 
karty pracy jako skutecznego instrumentu 
egzekwowania przepisów dotyczących 
zabezpieczenia społecznego i praw 
pracowniczych oraz promowania 
sprawiedliwej mobilności;

Or. en

Poprawka 471
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 32 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32b. 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 rokowań zbiorowych, jak 
również obowiązujących warunków pracy;
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Or. en

Poprawka 472
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 32 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32b. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu dyrektywy w sprawie przejęć 
przedsiębiorstw w celu określenia jej 
pierwotnego celu, jakim jest ochrona 
pracowników oraz zapewnianie, by 
ochrona ta obejmowała wszystkich 
pracowników, których dotyczy przejęcie;

Or. en

Poprawka 473
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 32 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32c. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu unijnych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w celu 
wzmocnienia klauzul społecznych w 
zamówieniach publicznych oraz do 
ustanowienia europejskiego mechanizmu 
wykluczania głównych wykonawców i 
podwykonawców, którzy wielokrotnie 
stosują dumping społeczny i nieuczciwe 
praktyki;

Or. en

Poprawka 474
Sara Skyttedal
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Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne bez zapewnienia skutecznego 
ubezpieczenia społecznego są w praktyce 
szkodliwe dla zrównoważonego charakteru 
systemów opieki społecznej i muszą zostać 
uwzględnione przez Komisję i państwa 
członkowskie; wzywa Komisję do podjęcia 
działań ustawodawczych w celu 
ograniczenia możliwej długości łańcucha 
podwykonawców, a także zapewnienia 
ogólnej solidarnej odpowiedzialności w 
całym łańcuchu podwykonawstwa z myślą 
o ochronie praw pracowników;

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne bez zapewnienia skutecznego 
ubezpieczenia społecznego są w praktyce 
szkodliwe dla zrównoważonego charakteru 
systemów opieki społecznej i muszą zostać 
uwzględnione przez państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 475
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne bez zapewnienia skutecznego 
ubezpieczenia społecznego są w praktyce 
szkodliwe dla zrównoważonego charakteru 
systemów opieki społecznej i muszą zostać 
uwzględnione przez Komisję i państwa 
członkowskie; wzywa Komisję do podjęcia 
działań ustawodawczych w celu 
ograniczenia możliwej długości łańcucha 
podwykonawców, a także zapewnienia 
ogólnej solidarnej odpowiedzialności w 

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne bez zapewnienia skutecznego 
ubezpieczenia społecznego są w praktyce 
szkodliwe dla zrównoważonego charakteru 
systemów opieki społecznej i muszą zostać 
uwzględnione przez Komisję i państwa 
członkowskie; a także zapewnienia ogólnej 
solidarnej odpowiedzialności w całym 
łańcuchu podwykonawstwa z myślą o 
ochronie praw pracowników;
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całym łańcuchu podwykonawstwa z myślą 
o ochronie praw pracowników;

Or. en

Poprawka 476
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne bez zapewnienia skutecznego 
ubezpieczenia społecznego są w praktyce 
szkodliwe dla zrównoważonego charakteru 
systemów opieki społecznej i muszą zostać 
uwzględnione przez Komisję i państwa 
członkowskie; wzywa Komisję do podjęcia 
działań ustawodawczych w celu 
ograniczenia możliwej długości łańcucha 
podwykonawców, a także zapewnienia 
ogólnej solidarnej odpowiedzialności w 
całym łańcuchu podwykonawstwa z myślą 
o ochronie praw pracowników;

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne i uchylenia się od obowiązków 
pracodawców bez zapewnienia 
skutecznego ubezpieczenia społecznego są 
w praktyce szkodliwe zarówno dla 
ochrony pracowników, jak i dla 
zrównoważonego charakteru systemów 
opieki społecznej i muszą zostać 
uwzględnione przez Komisję i państwa 
członkowskie; wzywa Komisję do podjęcia 
działań ustawodawczych w celu 
ograniczenia możliwej długości łańcucha 
podwykonawców, a także zapewnienia 
ogólnej solidarnej odpowiedzialności w 
całym łańcuchu podwykonawstwa z myślą 
o ochronie praw pracowników i ich 
roszczeń w sprawach dotyczących np. 
zaległego wynagrodzenia, nieopłacenia 
składek na ubezpieczenia społeczne, 
upadłości, zniknięcia lub braku 
odpowiedniej zapłaty przez fikcyjnych 
podwykonawców;

Or. en

Poprawka 477
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne bez zapewnienia skutecznego 
ubezpieczenia społecznego są w praktyce 
szkodliwe dla zrównoważonego charakteru 
systemów opieki społecznej i muszą zostać 
uwzględnione przez Komisję i państwa 
członkowskie; wzywa Komisję do podjęcia 
działań ustawodawczych w celu 
ograniczenia możliwej długości łańcucha 
podwykonawców, a także zapewnienia 
ogólnej solidarnej odpowiedzialności w 
całym łańcuchu podwykonawstwa z myślą 
o ochronie praw pracowników;

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu uchylenia się od obowiązków 
pracodawców i obniżenia składek na 
ubezpieczenie społeczne bez zapewnienia 
skutecznego ubezpieczenia społecznego są 
w praktyce szkodliwe dla ochrony 
pracowników i zrównoważonego 
charakteru systemów opieki społecznej i 
muszą zostać uwzględnione przez Komisję 
i państwa członkowskie; wzywa Komisję 
do podjęcia działań ustawodawczych w 
celu ograniczenia możliwej długości 
łańcucha podwykonawców, a także 
zapewnienia ogólnej solidarnej 
odpowiedzialności w całym łańcuchu 
podwykonawstwa z myślą o ochronie praw 
pracowników;

Or. en

Poprawka 478
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne bez zapewnienia skutecznego 
ubezpieczenia społecznego są w praktyce 
szkodliwe dla zrównoważonego charakteru 
systemów opieki społecznej i muszą zostać 
uwzględnione przez Komisję i państwa 
członkowskie; wzywa Komisję do podjęcia 
działań ustawodawczych w celu 
ograniczenia możliwej długości łańcucha 

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne bez zapewnienia skutecznego 
ubezpieczenia społecznego są w praktyce 
szkodliwe dla zrównoważonego charakteru 
systemów opieki społecznej i muszą zostać 
uwzględnione przez Komisję i państwa 
członkowskie; wzywa Komisję do podjęcia 
działań ustawodawczych w celu 
zapewnienia ogólnej solidarnej 
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podwykonawców, a także zapewnienia 
ogólnej solidarnej odpowiedzialności w 
całym łańcuchu podwykonawstwa z myślą 
o ochronie praw pracowników;

odpowiedzialności w całym łańcuchu 
podwykonawstwa z myślą o ochronie praw 
pracowników;

Or. en

Poprawka 479
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne bez zapewnienia skutecznego 
ubezpieczenia społecznego są w praktyce 
szkodliwe dla zrównoważonego charakteru 
systemów opieki społecznej i muszą zostać 
uwzględnione przez Komisję i państwa 
członkowskie; wzywa Komisję do podjęcia 
działań ustawodawczych w celu 
ograniczenia możliwej długości łańcucha 
podwykonawców, a także zapewnienia 
ogólnej solidarnej odpowiedzialności w 
całym łańcuchu podwykonawstwa z myślą 
o ochronie praw pracowników;

33. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu uchylenia się od obowiązków 
pracodawców i obniżenia składek na 
ubezpieczenie społeczne bez zapewnienia 
skutecznego ubezpieczenia społecznego są 
w praktyce szkodliwe dla ochrony 
socjalnej pracowników i zrównoważonego 
charakteru systemów opieki społecznej i 
muszą zostać uwzględnione przez Komisję 
i państwa członkowskie; wzywa Komisję 
do podjęcia działań ustawodawczych w 
celu ograniczenia możliwej długości 
łańcucha podwykonawców, a także 
zapewnienia ogólnej solidarnej 
odpowiedzialności w całym łańcuchu 
podwykonawstwa z myślą o ochronie praw 
pracowników;

Or. en

Poprawka 480
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa do koordynacji działań na 
poziomie UE, aby zapobiec niezdrowej 
konkurencji w zakresie kosztów pracy i 
zwiększyć pozytywną konwergencję 
społeczną dla wszystkich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zwiększenia 
możliwości przenoszenia praw i 
zagwarantowania sprawiedliwych i 
równych warunków pracy pracownikom 
mobilnym, transgranicznym i sezonowym 
w Unii; wzywa państwa członkowskie do 
pełnego zaangażowania w transformację 
cyfrową usług publicznych w dążeniu do 
ułatwienia sprawiedliwej mobilności 
pracowników, w szczególności w 
odniesieniu do koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego; w związku z 
tym zwraca się do Komisji o 
przedstawienie wniosku dotyczącego 
cyfrowego numeru zabezpieczenia 
społecznego UE;

Or. en

Poprawka 481
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie cyfrowego numeru 
zabezpieczenia społecznego UE, w ramach 
którego można by również stworzyć 
mechanizm kontroli zarówno dla osób 
fizycznych, jak i właściwych władz w celu 
zapewnienia, aby świadczenia z tytułu 
zabezpieczenia społecznego były 
wypłacane zgodnie ze 
zobowiązaniami;uważa ponadto, że każdy 
pracownik musi mieć dostęp do pełnej 
informacji o tym, kim są jego pracodawcy 
oraz jakie ma prawa w związku z 
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wynagrodzeniem oraz prawa pracownicze, 
zgodnie z sektorowym układem zbiorowym 
pracy lub, w stosownych przypadkach, z 
ustawodawstwem krajowym;

Or. en

Poprawka 482
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedniej koordynacji w 
zakresie zabezpieczenia społecznego, w 
tym poprzez zmianę rozporządzenia nr 
883/2004, w celu stworzenia prawdziwego 
europejskiego rynku pracy; podkreśla 
potrzebę pilnego wdrożenia narzędzi 
cyfrowych na potrzeby wspierania i 
ochrony mobilności pracowników, w tym 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, systemu elektronicznej 
wymiany informacji dotyczących 
zabezpieczenia społecznego oraz 
jednolitego portalu cyfrowego;

Or. en

Poprawka 483
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego oraz do rozważenia 
dodatkowo wprowadzenia osobistej karty 



PE659.082v01-00 108/120 AM\1216518PL.docx

PL

pracy jako skutecznego instrumentu z 
jednej strony na rzecz praw do 
zabezpieczenia społecznego i ich 
egzekwowania, a z drugiej na rzecz praw 
pracowniczych jako zintegrowanej części 
starań Unii Europejskiej w zakresie 
promowania i usprawniania opartego na 
prawach swobodnego przepływu 
pracowników;

Or. en

Poprawka 484
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. podkreśla, że praktyki polegające 
na zakładaniu spółek zależnych lub 
tworzeniu łańcuchów podwykonawców w 
celu obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne bez zapewnienia skutecznego 
ubezpieczenia społecznego są w praktyce 
szkodliwe dla zrównoważonego 
charakteru systemów opieki społecznej i 
muszą zostać uwzględnione przez Komisję 
i państwa członkowskie; 

Or. en

Poprawka 485
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 33 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33b. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu dyrektywy w sprawie zamówień 
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publicznych w celu wzmocnienia klauzul 
społecznych w zamówieniach publicznych, 
zwolnienia wszystkich służb socjalnych i 
opiekuńczych z obowiązków związanych z 
zamówieniami publicznymi oraz 
ustanowienia europejskiego mechanizmu 
wykluczającego, aby wykluczyć głównych 
wykonawców i podwykonawców, którzy 
wielokrotnie stosują praktyki nieuczciwej 
konkurencji i dopuszczają się oszustw 
podatkowych;

Or. en

Poprawka 486
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że aby Europejski 
Urząd ds. Pracy był skuteczny w 
zwalczaniu dumpingu socjalnego oraz 
wyzysku pracowników i nadużyć wobec 
nich, należy zapewnić mu możliwość 
przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które 
nie przestrzegają przepisów; wzywa 
Komisję do uwzględnienia tej kwestii w 
ocenie mandatu Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 487
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka
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34. podkreśla, że aby Europejski 
Urząd ds. Pracy był skuteczny w 
zwalczaniu dumpingu socjalnego oraz 
wyzysku pracowników i nadużyć wobec 
nich, należy zapewnić mu możliwość 
przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które 
nie przestrzegają przepisów; wzywa 
Komisję do uwzględnienia tej kwestii w 
ocenie mandatu Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 488
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że aby Europejski 
Urząd ds. Pracy był skuteczny w 
zwalczaniu dumpingu socjalnego oraz 
wyzysku pracowników i nadużyć wobec 
nich, należy zapewnić mu możliwość 
przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które 
nie przestrzegają przepisów; wzywa 
Komisję do uwzględnienia tej kwestii w 
ocenie mandatu Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 489
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka
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34. podkreśla, że aby Europejski 
Urząd ds. Pracy był skuteczny w 
zwalczaniu dumpingu socjalnego oraz 
wyzysku pracowników i nadużyć wobec 
nich, należy zapewnić mu możliwość 
przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które 
nie przestrzegają przepisów; wzywa 
Komisję do uwzględnienia tej kwestii w 
ocenie mandatu Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 490
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że aby Europejski Urząd 
ds. Pracy był skuteczny w zwalczaniu 
dumpingu socjalnego oraz wyzysku 
pracowników i nadużyć wobec nich, 
należy zapewnić mu możliwość 
przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które 
nie przestrzegają przepisów; wzywa 
Komisję do uwzględnienia tej kwestii w 
ocenie mandatu Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy;

34. podkreśla, że aby Europejski Urząd 
ds. Pracy był skuteczny w zwalczaniu 
dumpingu socjalnego oraz wyzysku 
pracowników i nadużyć wobec nich, 
zakres jego działalności powinien zostać 
rozszerzony, tak by uwzględniał przepisy 
dyrektywy 2008/104 w sprawie pracy 
tymczasowej, dyrektywy 2014/36 w 
sprawie pracowników sezonowych oraz 
wszystkie odpowiednie przepisy UE 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; 
uważa, że należy wzmocnić inicjatywę 
partnerów społecznych, o której mowa w 
art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
2019/1149, poprzez nałożenie na 
Europejski Urząd ds. Pracy obowiązku 
proponowania wspólnej lub uzgodnionej 
inspekcji w przypadku gdy krajowy 
partner społeczny zgłosi przypadki 
nadużyć; uważa ponadto, że zarządzanie 
Europejskim Urzędem ds. Pracy powinno 
opierać się na tej samej trójstronnej 
strukturze jak w przypadku innych agencji 
i w ten sposób umożliwić reprezentację, w 
tym prawo do głosowania, krajowych 
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partnerów społecznych w zarządzie; 
wzywa Komisję do uwzględnienia tej 
kwestii w ocenie mandatu Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 491
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że aby Europejski Urząd 
ds. Pracy był skuteczny w zwalczaniu 
dumpingu socjalnego oraz wyzysku 
pracowników i nadużyć wobec nich, 
należy zapewnić mu możliwość 
przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które 
nie przestrzegają przepisów; wzywa 
Komisję do uwzględnienia tej kwestii w 
ocenie mandatu Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy;

34. podkreśla, że aby Europejski Urząd 
ds. Pracy był skuteczny w zapewnianiu 
sprawiedliwego i skutecznego 
egzekwowania przepisów UE dotyczących 
mobilności pracowników i koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, powinien 
ściśle przestrzegać swojego mandatu;

Or. en

Poprawka 492
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że aby Europejski Urząd 
ds. Pracy był skuteczny w zwalczaniu 
dumpingu socjalnego oraz wyzysku 
pracowników i nadużyć wobec nich, 
należy zapewnić mu możliwość 
przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które nie 

34. podkreśla, że aby Europejski Urząd 
ds. Pracy był skuteczny w zwalczaniu 
dumpingu socjalnego oraz wyzysku 
pracowników i nadużyć wobec nich, 
należy zapewnić mu możliwość 
opracowania bazy danych w czasie 
rzeczywistym, która służyłaby 
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przestrzegają przepisów; wzywa Komisję 
do uwzględnienia tej kwestii w ocenie 
mandatu Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

potwierdzaniu informacji od 
zagranicznych usługodawców oraz 
nakładania sankcji i kar na 
przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają 
przepisów; wzywa Komisję 
zaangażowania w największym możliwym 
zakresie zainteresowanych stron 
dysponujących dogłębną wiedzą na temat 
poszczególnych modeli rynku pracy w 
prace Europejskiego Urzędu ds. Pracy 
oraz ocenę jego działań; uważa, że mocną 
stroną Europejskiego Urzędu ds. Pracy 
jest zdolność do mobilizowania 
zainteresowanych stron i wzmacniania 
współpracy między tymi grupami 
ekspertów; wzywa Komisję do 
uwzględnienia tej kwestii w ocenie 
mandatu Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 493
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że aby Europejski Urząd 
ds. Pracy był skuteczny w zwalczaniu 
dumpingu socjalnego oraz wyzysku 
pracowników i nadużyć wobec nich, 
należy zapewnić mu możliwość 
przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które nie 
przestrzegają przepisów; wzywa Komisję 
do uwzględnienia tej kwestii w ocenie 
mandatu Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

34. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy; apeluje o jak najszybsze 
zapewnienie pełnej funkcjonalności 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy; wzywa 
Europejski Urząd ds. Pracy do 
prowadzenia ciągłej wymiany informacji 
na temat najlepszych praktyk z 
odpowiednimi organami organizacji pracy 
państw członkowskich oraz do 
przeprowadzania wstępnych inspekcji; 
podkreśla, że aby Europejski Urząd ds. 
Pracy był skuteczny w zwalczaniu 
dumpingu socjalnego oraz wyzysku 
pracowników i nadużyć wobec nich, 
należy zapewnić mu możliwość 
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przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które nie 
przestrzegają przepisów; podkreśla, że 
wymaga to również poszerzenia mandatu 
Urzędu, tak aby uwzględniał przepisy 
unijnych aktów prawnych, takich jak np. 
dyrektywa 2008/104 w sprawie pracy 
tymczasowej, dyrektywa 2014/36 w 
sprawie pracowników sezonowych, 
dyrektywa 2009/52 w sprawie kar dla 
pracodawców, oraz odpowiednie przepisy 
UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy; wzywa Komisję do uwzględnienia 
tej kwestii w ocenie mandatu 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 494
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że aby Europejski Urząd 
ds. Pracy był skuteczny w zwalczaniu 
dumpingu socjalnego oraz wyzysku 
pracowników i nadużyć wobec nich, 
należy zapewnić mu możliwość 
przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które nie 
przestrzegają przepisów; wzywa Komisję 
do uwzględnienia tej kwestii w ocenie 
mandatu Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

34. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy; apeluje o jak najszybsze 
zapewnienie pełnej funkcjonalności 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy; wzywa 
Europejski Urząd ds. Pracy do 
prowadzenia ciągłej wymiany informacji 
na temat najlepszych praktyk z 
odpowiednimi organami organizacji pracy 
państw członkowskich oraz do 
przeprowadzania wstępnych inspekcji; 
podkreśla, że aby Europejski Urząd ds. 
Pracy był skuteczny w zwalczaniu 
dumpingu socjalnego oraz wyzysku 
pracowników i nadużyć wobec nich, 
należy zapewnić mu możliwość 
przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które nie 
przestrzegają przepisów; wzywa Komisję 
do uwzględnienia tej kwestii w ocenie 
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mandatu Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 495
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że aby Europejski Urząd 
ds. Pracy był skuteczny w zwalczaniu 
dumpingu socjalnego oraz wyzysku 
pracowników i nadużyć wobec nich, 
należy zapewnić mu możliwość 
przeprowadzania kontroli oraz nakładania 
sankcji i kar na przedsiębiorstwa, które nie 
przestrzegają przepisów; wzywa Komisję 
do uwzględnienia tej kwestii w ocenie 
mandatu Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

34. podkreśla, że aby Europejski Urząd 
ds. Pracy był skuteczny w monitorowaniu 
właściwego wdrażania unijnych przepisów 
dotyczących mobilności, takich jak 
dyrektywa o delegowaniu pracowników, 
oraz w zwalczaniu dumpingu socjalnego 
oraz wyzysku pracowników i nadużyć 
wobec nich, należy zapewnić mu 
możliwość przeprowadzania kontroli oraz 
nakładania sankcji i kar na 
przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają 
przepisów; wzywa Komisję do 
uwzględnienia tej kwestii w ocenie 
mandatu Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 496
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie, po przeprowadzeniu 
odpowiedniej oceny skutków, wniosku w 
sprawie cyfrowego europejskiego numeru 
zabezpieczenia społecznego, zgodnie z 
zapowiedzią Komisji z 2018 r., co może 
również doprowadzić do ustanowienia 
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mechanizmu kontroli zarówno w 
odniesieniu do osób fizycznych, jak i 
właściwych organów w celu 
zagwarantowania, że pracownicy są objęci 
systemem zabezpieczenia społecznego i że 
zabezpieczenie społeczne jest wypłacane 
zgodnie ze zobowiązaniami;

Or. en

Poprawka 497
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 34 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34b. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie, po przeprowadzeniu 
odpowiedniej oceny skutków, wniosku w 
sprawie cyfrowego europejskiego numeru 
zabezpieczenia społecznego, zgodnie z 
zapowiedzią Komisji z 2018 r., co może 
również doprowadzić do ustanowienia 
mechanizmu kontroli zarówno w 
odniesieniu do osób fizycznych, jak i 
właściwych organów w celu 
zagwarantowania, że pracownicy są objęci 
systemem zabezpieczenia społecznego i że 
zabezpieczenie społeczne jest wypłacane 
zgodnie ze zobowiązaniami;uważa 
ponadto, że każdy pracownik musi mieć 
dostęp do informacji na temat 
pracodawcy/pracodawców, swojego 
wynagrodzenia i praw pracowniczych na 
podstawie sektorowych układów 
zbiorowych lub prawodawstwa krajowego;

Or. en

Poprawka 498
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wyraża głębokie zaniepokojenie 
obecnym wzrostem udziału obywateli 
państw trzecich w sektorach, które są 
znane z niepewnych warunków pracy i 
przypadków nadużyć;

skreśla się

Or. en

Poprawka 499
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wyraża głębokie zaniepokojenie 
obecnym wzrostem udziału obywateli 
państw trzecich w sektorach, które są 
znane z niepewnych warunków pracy i 
przypadków nadużyć;

skreśla się

Or. en

Poprawka 500
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wyraża głębokie zaniepokojenie 
obecnym wzrostem udziału obywateli 
państw trzecich w sektorach, które są 
znane z niepewnych warunków pracy i 
przypadków nadużyć;

35. wyraża głębokie zaniepokojenie 
obecnym wzrostem udziału pracowników 
będących obywatelami państw trzecich na 
europejskim rynku pracy w sektorach, 
które są znane z niepewnych warunków 
pracy i przypadków nadużyć; zwraca się 
do Komisji Europejskiej o 
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przeprowadzenie szeroko zakrojonej 
analizy tendencji dotyczących 
delegowania obywateli państw trzecich i 
podkreśla potrzebę wprowadzenia 
ewentualnych środków politycznych na 
szczeblu UE lub krajowym w oparciu o 
wyniki analizy;

Or. en

Poprawka 501
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wyraża głębokie zaniepokojenie 
obecnym wzrostem udziału obywateli 
państw trzecich w sektorach, które są 
znane z niepewnych warunków pracy i 
przypadków nadużyć;

35. wyraża głębokie zaniepokojenie w 
związku ze wzrostem liczby przypadków 
nadużyć wobec obywateli państw trzecich 
w sektorach, które są znane z niepewnych 
warunków pracy; podkreśla, że takie 
nadużycia obejmują fikcyjne delegowanie 
pracowników, fikcyjne samozatrudnienie, 
podwykonawstwo, oszukańcze działania 
agencji zatrudnienia, zakładanie 
przedsiębiorstw „skrzynek pocztowych” i 
pracę nierejestrowaną;

Or. en

Poprawka 502
Krzysztof Hetman

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wyraża głębokie zaniepokojenie 
obecnym wzrostem udziału obywateli 
państw trzecich w sektorach, które są 
znane z niepewnych warunków pracy i 

35. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia niezbędnych kroków w celu 
zapewnienia zgodności z obowiązującymi 
przepisami oraz warunkami zatrudnienia 
obywateli państw trzecich w celu 
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przypadków nadużyć; wyeliminowania niepewnych warunków 
pracy i przypadków nadużyć;

Or. en

Poprawka 503
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

36. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
Europejskiemu Komitetowi Regionów 
i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu.

Or. en

Poprawka 504
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wyraża głębokie zaniepokojenie 
obecnym wzrostem udziału obywateli 
państw trzecich w sektorach, które są 
znane z niepewnych warunków pracy i 
przypadków nadużyć;

35. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie opcji w zakresie 
umożliwienia obywatelom państw trzecich 
uzyskania pozwolenia na pracę w UE pod 
warunkiem, że nie spowoduje to zakłóceń 
na rynku pracy i dumpingu socjalnego; 
wyraża głębokie zaniepokojenie obecnym 
wzrostem udziału obywateli państw 
trzecich w sektorach, które są znane z 
niepewnych warunków pracy i 
przypadków nadużyć; podkreśla, że 
obywatele państw trzecich są często 
bardziej narażeni na wyzysk i dlatego 
potrzebują ochrony; podkreśla, że 
obejmuje to nadużycia takie jak fikcyjne 
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delegowanie pracowników, fikcyjne 
samozatrudnienie, podwykonawstwo, 
oszukańcze działania agencji 
zatrudnienia, zakładanie przedsiębiorstw 
„skrzynek pocztowych” i praca 
nierejestrowana; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia środków 
ochronnych przewidzianych w dyrektywie 
2009/52/WE, zapewniając dostępne i 
skuteczne mechanizmy wnoszenia skarg w 
celu skutecznego odzyskiwania należnych 
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie 
społeczne;

Or. en

Poprawka 505
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wyraża głębokie zaniepokojenie 
obecnym wzrostem udziału obywateli 
państw trzecich w sektorach, które są 
znane z niepewnych warunków pracy i 
przypadków nadużyć;

35. wyraża głębokie zaniepokojenie 
obecnym wzrostem udziału obywateli 
państw trzecich w sektorach, które są 
znane z niepewnych warunków pracy i 
przypadków nadużyć; podkreśla, że 
obejmuje to nadużycia takie jak fikcyjne 
delegowanie pracowników, fikcyjne 
samozatrudnienie, podwykonawstwo, 
oszukańcze działania agencji 
zatrudnienia, zakładanie przedsiębiorstw 
„skrzynek pocztowych” i praca 
nierejestrowana; 

Or. en


