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Poprawka 1
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 45, 56, 153 i 154 
TFUE,

– uwzględniając art. 45, 56, 153, 154 
i 174 TFUE,

Or. pl

Poprawka 2
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję 
wykonawczą Komisji z dnia 2 lutego 2018 
r. w sprawie jednolitych szczegółowych 
specyfikacji dotyczących gromadzenia i 
analizy danych w celu monitorowania i 
oceny funkcjonowania sieci EURES,

Or. pl

Poprawka 3
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
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Komisji z dnia 4 lutego 2019 r. z 
działalności EURES w okresie od stycznia 
2016 r. do czerwca 2018 r.,

Or. pl

Poprawka 4
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 35 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię 
Europejskiego Komitetu Regionów pt 
"Drenaż mózgów w UE: sprostanie 
wyzwaniu na wszystkich szczeblach" (C 
141/34)

Or. pl

Poprawka 5
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 38 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 10 czerwca 2016 r. pt "Nowy 
europejski program na rzecz 
umiejętności" (COM(2016)381),

Or. pl

Poprawka 6
Sara Matthieu
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 47 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wytyczne Komisji z 
dnia 17 lipca 2020 r. dotyczące 
pracowników sezonowych w UE 
w kontekście pandemii COVID-19,

Or. en

Poprawka 7
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 47 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady 
z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 
poprawy warunków pracy i życia 
pracowników sezonowych i innych 
pracowników mobilnych,

Or. en

Poprawka 8
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 47 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zalecenie Rady z 
dnia 13 października 2020 r. w sprawie 
skoordynowanego podejścia do 
ograniczania swobodnego przepływu 
w odpowiedzi na pandemię COVID-19,
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Or. en

Poprawka 9
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 48 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wytyczne Komisji z 
dnia 30 marca 2020 r. dotyczące 
korzystania ze swobodnego przepływu 
pracowników podczas epidemii COVID-
19,

Or. en

Poprawka 10
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 48 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 15 maja 2020 r. pt. 
„Skoordynowane podejście etapowe 
zmierzające do przywrócenia swobody 
przemieszczania się i zniesienia kontroli 
na granicach wewnętrznych – COVID-
19” (2020/C 169/03),

Or. en

Poprawka 11
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė
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Projekt rezolucji
Umocowanie 52 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wytyczne Komisji z 
dnia 30 marca 2020 r. dotyczące 
korzystania ze swobodnego przepływu 
pracowników podczas epidemii COVID-
19,

Or. en

Poprawka 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Umocowanie 52 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 15 maja 2020 r. pt. 
„Skoordynowane podejście etapowe 
zmierzające do przywrócenia swobody 
przemieszczania się i zniesienia kontroli 
na granicach wewnętrznych – COVID-
19” (2020/C 169/03),

Or. en

Poprawka 13
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Umocowanie 52 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wytyczne Komisji z 
dnia 17 lipca 2020 r. dotyczące 
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pracowników sezonowych w UE 
w kontekście pandemii COVID-19,

Or. en

Poprawka 14
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Umocowanie 52 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady 
z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 
poprawy warunków pracy i życia 
pracowników sezonowych i innych 
pracowników mobilnych,

Or. en

Poprawka 15
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Umocowanie 52 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zalecenie Rady z 
dnia 13 października 2020 r. w sprawie 
skoordynowanego podejścia do 
ograniczania swobodnego przepływu 
w odpowiedzi na pandemię COVID-19,

Or. en

Poprawka 16
France Jamet
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Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 45 TFUE 
stanowi, że swoboda przepływu musi 
obejmować zniesienie wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich w 
zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 17
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 45 TFUE 
stanowi, że swoboda przepływu musi 
obejmować zniesienie wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich 
w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia 
i innych warunków pracy;

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

Or. en

Poprawka 18
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 45 TFUE 
stanowi, że swoboda przepływu musi 
obejmować zniesienie wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich 
w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia 
i innych warunków pracy;

A. mając na uwadze, że art. 45 TFUE 
stanowi, że swoboda przepływu 
pracowników musi obejmować zniesienie 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich 
w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia 
i innych warunków pracy;

Or. en

Poprawka 19
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 45 TFUE 
stanowi, że swoboda przepływu musi 
obejmować zniesienie wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich 
w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia 
i innych warunków pracy;

A. mając na uwadze, że art. 45 TFUE 
stanowi, że swoboda przepływu 
pracowników musi obejmować zniesienie 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich 
w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia 
i innych warunków pracy;
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Or. en

Poprawka 20
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 21
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników, swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 22
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników, swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników, w tym 
pracowników niepełnosprawnych, 
swoboda przedsiębiorczości i swoboda 
świadczenia usług są podstawowymi 
zasadami rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 23
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników, swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników, swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego; mając na uwadze, że 
zobowiązanie Unii Europejskiej do 
realizacji Agendy 2030 i celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, 
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Europejskiego filaru praw socjalnych, 
Europejskiego Zielonego Ładu 
oraz strategii na rzecz równouprawnienia 
płci musi być wpisane w główny nurt 
wszystkich polityk dotyczących rynku 
wewnętrznego, zapewniając tym samym 
należyte uwzględnienie kwestii 
społecznych i środowiskowych na równi 
z kwestiami ekonomicznymi, aby 
umożliwić budowanie zrównoważonego 
rynku wewnętrznego, który będzie wolny 
od dumpingu socjalnego i ekologicznego;

Or. en

Poprawka 24
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników, swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników, swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego; mając na uwadze, że 
swobodny przepływ usług wymaga 
swobodnego przepływu pracowników; 
mając na uwadze, że swobodny przepływ 
usług nie może w żadnym wypadku 
odbywać się z naruszeniem praw i 
ochrony socjalnej pracowników; mając na 
uwadze, że nie należy wykorzystywać 
swobody przedsiębiorczości do osłabiania 
ochrony socjalnej ani do promowania 
dumpingu socjalnego;

Or. en

Poprawka 25
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników, swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników, swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego; mając na uwadze, że 
ochrona i promowanie sprawiedliwego 
wynagrodzenia, równości płci oraz 
godnych warunków pracy i zatrudnienia 
odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu 
dobrze funkcjonującego, sprawiedliwego i 
zrównoważonego jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników, swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego;

B. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników, swoboda 
przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 
usług są podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego; mając na uwadze, że 
Agenda 2030 i cele zrównoważonego 
rozwoju ONZ muszą zostać w pełni 
opracowane i wdrożone we wszystkich 
politykach dotyczących rynku 
wewnętrznego, aby umożliwić 
przeciwdziałanie wszelkim formom 
dumpingu ekologicznego i socjalnego;

Or. en

Poprawka 27
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
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Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zobowiązanie 
Unii Europejskiej do realizacji Agendy 
2030 i celów zrównoważonego rozwoju 
ONZ musi być wpisane w główny nurt 
wszystkich polityk dotyczących rynku 
wewnętrznego, zapewniając tym samym 
należyte uwzględnienie kwestii 
społecznych i środowiskowych na równi 
z kwestiami ekonomicznymi, aby 
umożliwić budowanie zrównoważonego 
rynku wewnętrznego, który będzie wolny 
od dumpingu socjalnego i ekologicznego;

Or. en

Poprawka 28
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób ma zasadnicze znaczenie 
dla projektu europejskiego, przynosi 
obopólne korzyści zarówno wysyłającym, 
jak i przyjmującym państwom 
członkowskim, a także jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia celów 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej; mając na uwadze, że UE 
obecnie nie wykorzystuje pełnego 
potencjału mobilności wewnątrzunijnej;

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób może być korzystny, jeśli 
odbywa się między narodami o podobnym 
poziomie rozwoju i norm socjalnych, co 
jednak nie ma miejsca w przypadku 
państw członkowskich, strefy euro czy UE;

Or. fr
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Poprawka 29
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób ma zasadnicze znaczenie 
dla projektu europejskiego, przynosi 
obopólne korzyści zarówno wysyłającym, 
jak i przyjmującym państwom 
członkowskim, a także jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia celów 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej; mając na uwadze, że UE 
obecnie nie wykorzystuje pełnego 
potencjału mobilności wewnątrzunijnej;

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników ma zasadnicze 
znaczenie dla integracji europejskiej, może 
przynosić obopólne korzyści zarówno 
wysyłającym, jak i przyjmującym 
państwom członkowskim, a także wspiera 
osiąganie celów spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; mając na 
uwadze, że UE obecnie nie wykorzystuje 
pełnego potencjału mobilności 
wewnątrzunijnej, nie egzekwuje 
w skuteczny sposób przestrzegania 
obowiązujących zasad w zakresie 
mobilności pracowników ani nie zapewnia 
dostatecznego stopnia ochrony 
pracowników mobilnych i migrujących;

Or. en

Poprawka 30
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób ma zasadnicze znaczenie 
dla projektu europejskiego, przynosi 
obopólne korzyści zarówno wysyłającym, 
jak i przyjmującym państwom 
członkowskim, a także jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia celów 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej; mając na uwadze, że UE 
obecnie nie wykorzystuje pełnego 

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób ma zasadnicze znaczenie 
dla procesu integracji europejskiej, 
przynosi obopólne korzyści zarówno 
wysyłającym, jak i przyjmującym 
państwom członkowskim, a także jest 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
celów spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej; mając na uwadze, że UE 
obecnie nie wykorzystuje pełnego 
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potencjału mobilności wewnątrzunijnej; potencjału mobilności wewnątrzunijnej, 
nie egzekwuje w skuteczny sposób pełnego 
przestrzegania obowiązujących zasad 
w zakresie mobilności pracowników ani 
nie koryguje niedociągnięć aktualnych 
ram prawnych dotyczących ochrony 
pracowników transgranicznych, 
delegowanych, mobilnych i migrujących;

Or. en

Poprawka 31
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób ma zasadnicze znaczenie 
dla projektu europejskiego, przynosi 
obopólne korzyści zarówno wysyłającym, 
jak i przyjmującym państwom 
członkowskim, a także jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia celów 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej; mając na uwadze, że UE 
obecnie nie wykorzystuje pełnego 
potencjału mobilności wewnątrzunijnej;

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób ma zasadnicze znaczenie 
dla projektu europejskiego, przynosi 
obopólne korzyści zarówno wysyłającym, 
jak i przyjmującym państwom 
członkowskim, a także jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia celów 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej; mając na uwadze, że UE 
obecnie nie wykorzystuje pełnego 
potencjału mobilności wewnątrzunijnej, 
nie egzekwuje w skuteczny sposób 
przestrzegania obowiązujących zasad 
w zakresie mobilności pracowników ani 
nie koryguje niedociągnięć aktualnych 
ram prawnych dotyczących ochrony 
pracowników mobilnych i migrujących;

Or. en

Poprawka 32
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób ma zasadnicze znaczenie 
dla projektu europejskiego, przynosi 
obopólne korzyści zarówno wysyłającym, 
jak i przyjmującym państwom 
członkowskim, a także jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia celów 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej; mając na uwadze, że UE 
obecnie nie wykorzystuje pełnego 
potencjału mobilności wewnątrzunijnej;

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób ma zasadnicze znaczenie 
dla Unii Europejskiej, przynosi obopólne 
korzyści zarówno wysyłającym, jak 
i przyjmującym państwom członkowskim, 
a także jest warunkiem koniecznym do 
osiągnięcia celów spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; mając na 
uwadze, że UE obecnie nie wykorzystuje 
pełnego potencjału mobilności 
wewnątrzunijnej; mając na uwadze, że 
swobody gospodarcze nie powinny dawać 
przedsiębiorcom prawa do podważania, 
uchylania się od przestrzegania lub 
obchodzenia krajowych przepisów i 
praktyk dotyczących spraw socjalnych 
i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 33
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób ma zasadnicze znaczenie 
dla projektu europejskiego, przynosi 
obopólne korzyści zarówno wysyłającym, 
jak i przyjmującym państwom 
członkowskim, a także jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia celów 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej; mając na uwadze, że UE 
obecnie nie wykorzystuje pełnego 
potencjału mobilności wewnątrzunijnej;

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób, w tym pracowników 
sezonowych i delegowanych, ma 
zasadnicze znaczenie dla projektu 
europejskiego i przynosi obopólne korzyści 
zarówno wysyłającym, jak i przyjmującym 
państwom członkowskim, a także jest 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
celów spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej; mając na uwadze, że UE 
obecnie nie wykorzystuje pełnego 
potencjału mobilności wewnątrzunijnej;

Or. en
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Poprawka 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób ma zasadnicze znaczenie 
dla projektu europejskiego, przynosi 
obopólne korzyści zarówno wysyłającym, 
jak i przyjmującym państwom 
członkowskim, a także jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia celów 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej; mając na uwadze, że UE 
obecnie nie wykorzystuje pełnego 
potencjału mobilności wewnątrzunijnej;

C. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób ma zasadnicze znaczenie 
dla projektu europejskiego, przynosi 
obopólne korzyści zarówno wysyłającym, 
jak i przyjmującym państwom 
członkowskim, a także jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia celów 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej; mając na uwadze, że UE 
obecnie nie wykorzystuje pełnego 
potencjału mobilności wewnątrzunijnej; 
mając na uwadze, że swobodny przepływ 
pracowników i usług przyczynia się do 
wzrostu gospodarczego w UE i stwarza 
możliwości zatrudnienia; mając na 
uwadze, że jednolity rynek może być 
zrównoważony i zwiększać dobrobyt tylko 
wtedy, gdy opiera się zasadach, które są 
sprawiedliwe, wspólne i oparte w 
szczególności na zasadzie równego 
traktowania, zwłaszcza jeśli chodzi o 
swobodny przepływ pracowników;

Or. fr

Poprawka 35
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że UE powinna 
nadal odgrywać kluczową rolę we 
wspieraniu wymiany dobrych praktyk na 
wszystkich szczeblach sprawowania 
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rządów oraz w opracowywaniu 
wytycznych i zaleceń dotyczących 
zapewniania elastycznych warunków 
pracy przyjaznych dla osób w każdym 
wieku;

Or. en

Poprawka 36
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ pracowników powinien być 
zgodny z zasadami Europejskiego filaru 
praw socjalnych i przyczyniać się do ich 
wdrażania;

Or. fr

Poprawka 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że niedobory 
pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, 
zwłaszcza po kryzysie finansowym, 
osiągnęły w niektórych państwach 
członkowskich poziomy krytyczne 
i stanowią przeszkodę dla dalszego 
wzrostu gospodarczego;

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

Or. en

Poprawka 38
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że niedobory 
pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, 
zwłaszcza po kryzysie finansowym, 
osiągnęły w niektórych państwach 
członkowskich poziomy krytyczne i 
stanowią przeszkodę dla dalszego wzrostu 
gospodarczego;

D. mając na uwadze, że niedobory 
pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, 
zwłaszcza po kryzysie finansowym, 
osiągnęły w niektórych państwach 
członkowskich poziomy krytyczne 
i zwiększają nierówności wewnątrzunijne; 
mając na uwadze, że społeczne skutki 
swobodnego przepływu usług 
i pracowników mogą dotknąć zarówno 
regiony pochodzenia (spadek populacji, 
niedobór pracowników i kwalifikacji, 
zmniejszenie dochodów z podatków), jak i 
regiony przyjmujące (dumping socjalny i 
konkurencja płacowa); mając na uwadze, 
że w związku z tym UE potrzebuje solidnej 
polityki spójności oraz sprawiedliwej 
i zrównoważonej pod względem 
geograficznym strategii przemysłowej, 
która musi wzmocnić spójność społeczną, 
tworzyć i utrzymywać miejsca pracy 
wysokiej jakości i w ten sposób przyczynić 
się do walki z dumpingiem socjalnym;

Or. en
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Poprawka 39
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że niedobory 
pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, 
zwłaszcza po kryzysie finansowym, 
osiągnęły w niektórych państwach 
członkowskich poziomy krytyczne i 
stanowią przeszkodę dla dalszego wzrostu 
gospodarczego;

D. mając na uwadze, że niedobory 
pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, 
zwłaszcza po kryzysie finansowym, 
osiągnęły w niektórych państwach 
członkowskich poziomy krytyczne, 
prowadząc w niektórych regionach do 
niedoborów pracowników, co może 
skutkować dalszymi problemami, takimi 
jak brak zapewniania opieki, i 
potencjalnie stanowić przeszkodę dla 
dalszego wzrostu gospodarczego; mając 
na uwadze, że drenaż mózgów poważnie 
szkodzi regionom, które zostały nim 
dotknięte, i zwiększa nierówności; mając 
na uwadze, że należy dopilnować, by 
swoboda przepływu była dobrowolna, a 
nie wymuszona brakiem szans; mając na 
uwadze, że emigrowanie pracowników 
może prowadzić do niedoboru kwalifikacji 
i pracowników w wysyłających państwach 
członkowskich oraz zwiększać 
nierówności między regionami; mając na 
uwadze, że swoboda przepływu może 
przyczyniać się do łagodzenia 
tymczasowych niedoborów kwalifikacji i 
pracowników, ale nie może zastąpić 
konieczności posiadania strategii 
w zakresie spójności terytorialnej i 
społecznej; mając na uwadze, że istnieje 
konieczność prowadzenia zrównoważonej 
polityki przemysłowej umożliwiającej 
utrzymywanie i tworzenie miejsc pracy 
wysokiej jakości w sektorach i regionach 
ulegających transformacji, aby zapobiec 
drenażowi mózgów;

Or. en
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Poprawka 40
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że niedobory 
pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, 
zwłaszcza po kryzysie finansowym, 
osiągnęły w niektórych państwach 
członkowskich poziomy krytyczne 
i stanowią przeszkodę dla dalszego wzrostu 
gospodarczego;

D. mając na uwadze, że niedobory 
pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, 
zwłaszcza po kryzysie finansowym, 
osiągnęły w niektórych państwach 
członkowskich, w szczególności na 
obszarach wiejskich Unii, poziomy 
krytyczne i stanowią przeszkodę dla 
dalszego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 41
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że niedobory 
pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, 
zwłaszcza po kryzysie finansowym, 
osiągnęły w niektórych państwach 
członkowskich poziomy krytyczne i 
stanowią przeszkodę dla dalszego wzrostu 
gospodarczego;

D. mając na uwadze, że niedobory 
pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, 
zwłaszcza po kryzysie finansowym, 
osiągnęły w niektórych państwach 
członkowskich poziomy krytyczne i 
stanowią trwałą przeszkodę dla dalszego 
wzrostu gospodarczego;

Or. pl

Poprawka 42
Miriam Lexmann
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że niedobory 
pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, 
zwłaszcza po kryzysie finansowym, 
osiągnęły w niektórych państwach 
członkowskich poziomy krytyczne 
i stanowią przeszkodę dla dalszego wzrostu 
gospodarczego;

D. mając na uwadze, że niedobory 
pracowników i wskaźnik drenażu mózgów, 
zwłaszcza po kryzysie finansowym, 
osiągnęły w niektórych państwach 
członkowskich poziomy krytyczne 
i stanowią przeszkodę dla dalszego wzrostu 
gospodarczego; mając na uwadze, że 
zjawiskami tymi dotknięte są zwłaszcza 
obszary wiejskie i oddalone;

Or. en

Poprawka 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że konieczne są 
dedykowane inicjatywy, których celem jest 
dopilnowanie, by swoboda przepływu nie 
doprowadziła do niedoboru kwalifikacji i 
pracowników w wysyłających państwach 
członkowskich ani do wzrostu 
nierówności między regionami; mając 
jednak na uwadze, że swoboda przepływu 
może przyczyniać się do łagodzenia 
tymczasowych niedoborów kwalifikacji 
lub pracowników, ale nie może zastąpić 
konieczności posiadania strategii 
w zakresie spójności terytorialnej i 
społecznej, zapewniających możliwości 
zarobkowe i miejsca pracy we wszystkich 
regionach Europy; mając na uwadze, że 
nie wolno stosować nieuczciwych praktyk 
i nadużyć w odniesieniu do mobilności w 
celu ograniczania dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
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ekonomicznej; mając na uwadze, że 
istnieje konieczność prowadzenia 
zrównoważonej polityki przemysłowej 
umożliwiającej utrzymywanie i tworzenie 
miejsc pracy wysokiej jakości w sektorach 
i regionach ulegających transformacji, 
aby zapobiec drenażowi mózgów i 
przymusowej mobilności;

Or. en

Poprawka 44
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że konkurencja 
w zakresie kosztów pracy szkodzi 
jednolitemu rynkowi i spójności między 
państwami członkowskimi; mając na 
uwadze, że konieczne jest skoordynowane 
podejście na szczeblu UE, aby uniknąć 
nieuczciwej konkurencji w zakresie 
kosztów pracy i zwiększyć pozytywną 
konwergencję społeczną dla wszystkich;

Or. fr

Poprawka 45
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że drenaż 
mózgów jest bezpośrednio spowodowany 
brakiem równowagi gospodarczej i 



PE662.032v01-00 26/203 AM\1220296PL.docx

PL

społecznej między regionami UE;

Or. pl

Poprawka 46
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że pracownicy 
transgraniczni przynoszą niektórym 
regionom korzyści społeczne i 
ekonomiczne;

Or. fr

Poprawka 47
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw pracowników mobilnych 
oraz wspierania uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz 
zwalczania nadużyć;

E. mając na uwadze, że usprawnienie i 
dostosowanie transgranicznego 
egzekwowania prawa Unii w dziedzinie 
mobilności pracowników ma kluczowe 
znaczenie dla ochrony praw pracowników 
mobilnych , wzmacniania przestrzegania 
obowiązujących przepisów oraz wspierania 
uczciwej konkurencji między 
przedsiębiorstwami, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), oraz zwalczania 
nadużyć; mając na uwadze, że zwłaszcza 
MŚP są narażone na nieuczciwe praktyki, 
takie jak dumping podatkowy i socjalny;

Or. en
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Poprawka 48
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw pracowników mobilnych 
oraz wspierania uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz 
zwalczania nadużyć;

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw pracowników mobilnych, 
wzmacniania zgodności z przepisami oraz 
wspierania równych warunków działania i 
uczciwej konkurencji między wszystkimi 
przedsiębiorstwami oraz zwalczania 
nadużyć; mając na uwadze, że małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są 
najbardziej narażone na naruszenia 
przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego; mając na uwadze, że 
nieuczciwa konkurencja i dumping 
socjalny stanowią poważne źródło 
trudności dla MŚP i przedsiębiorstw 
działających w dobrej wierze na rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 49
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw pracowników mobilnych 

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i skoordynowanie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw pracowników mobilnych 
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oraz wspierania uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz 
zwalczania nadużyć;

oraz wspierania uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz 
zwalczania nadużyć;

Or. fr

Poprawka 50
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw pracowników mobilnych 
oraz wspierania uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz 
zwalczania nadużyć;

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw pracowników mobilnych 
oraz wspierania uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) i osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, oraz zwalczania nadużyć;

Or. en

Poprawka 51
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
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ochrony praw pracowników mobilnych 
oraz wspierania uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz 
zwalczania nadużyć;

ochrony praw pracowników mobilnych 
oraz wspierania uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz 
zwalczania nadużyć i pracy 
nierejestrowanej;

Or. en

Poprawka 52
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw pracowników mobilnych 
oraz wspierania uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz 
zwalczania nadużyć;

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw pracowników mobilnych, 
wzmacniania przestrzegania 
obowiązujących przepisów oraz wspierania 
uczciwej konkurencji między 
przedsiębiorstwami, ze szczególnym 
uwzględnieniem małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), oraz zwalczania 
nadużyć; mając na uwadze, że większość 
pracowników w Unii Europejskiej to 
osoby zatrudnione przez MŚP; mając na 
uwadze, że nadal dochodzi do naruszeń 
prawodawstwa Unii regulującego 
świadczenie usług; mając na uwadze, że 
najbardziej narażone na takie naruszenia 
są małe i średnie przedsiębiorstwa; mając 
na uwadze, że inicjatywy ukierunkowane 
na MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up 
powinny pomagać przedsiębiorstwom w 
przestrzeganiu obowiązujących przepisów; 
mając na uwadze, że nieuczciwa 
konkurencja jest poważnym źródłem 
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trudności napotykanych przez MŚP;

Or. en

Poprawka 53
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że usprawnienie, 
dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw pracowników mobilnych 
oraz wspierania uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz 
zwalczania nadużyć;

E. mając na uwadze, że prawa 
pracownicze i ochrona socjalna 
pracowników muszą stanowić kwestię 
priorytetową; mając na uwadze, że 
usprawnienie, dostosowanie i uproszczenie 
transgranicznego egzekwowania prawa 
Unii w dziedzinie mobilności 
pracowników ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw pracowników mobilnych 
oraz wspierania uczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz 
zwalczania nadużyć; mając na uwadze, że 
inicjatywy ukierunkowane na MŚP i 
przedsiębiorstwa typu start-up są ważne, 
ale nie mogą stwarzać przedsiębiorstwom 
możliwości obchodzenia obowiązujących 
przepisów, obniżać standardów ochrony 
pracowników i konsumentów ani 
zwiększać ryzyka oszustw korporacyjnych, 
działalności przestępczej i zakładania firm 
przykrywek; przypomina, że nieuczciwa 
konkurencja i dumping socjalny to 
główne źródła trudności dla prawdziwych 
MŚP;

Or. en

Poprawka 54
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová
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Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że cyfryzacja 
procedur stanowi bezprecedensową okazję 
do ułatwienia mobilności poprzez 
zapewnienie ścisłego przestrzegania zasad 
sprawiedliwej mobilności;

Or. fr

Poprawka 55
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie sprawiedliwości 
i zaufania na rynku wewnętrznym oraz 
wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług, a także 
wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 56
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Europejski F. mając na uwadze, że jednolity 
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Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie sprawiedliwości 
i zaufania na rynku wewnętrznym oraz 
wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług, a także 
wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej;

rynek może być trwały i przyczyniać się do 
dobrobytu tylko wtedy, gdy będzie się 
opierać na wspólnych i sprawiedliwych 
zasadach; mając na uwadze, że ochrona i 
promowanie sprawiedliwego 
wynagrodzenia, równości płci, godnych 
warunków pracy i zatrudnienia odgrywają 
zasadniczą rolę w tworzeniu dobrze 
funkcjonującego, sprawiedliwego i 
zrównoważonego jednolitego rynku; 
mając na uwadze, że prawodawstwo Unii 
dotyczące swobodnego i uczciwego 
przepływu osób, pracowników, towarów i 
usług musi być konsekwentnie i spójnie 
wdrażane i monitorowane pod tym kątem; 
mając na uwadze, że podstawową rolą 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy jest 
monitorowanie poszanowania unijnego 
prawa w dziedzinie mobilności 
pracowników; mając na uwadze, że 
Europejski Urząd ds. Pracy ustanowiono, 
aby zakończyć wyzysk pracowników, 
zapewnić sprawiedliwą mobilność 
pracowników oraz przeciwdziałać pracy 
nierejestrowanej w Europie;

Or. en

Poprawka 57
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie sprawiedliwości 
i zaufania na rynku wewnętrznym oraz 
wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług, a także 
wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej;

F. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie kontroli 
i sprawiedliwości na rynku wewnętrznym 
oraz wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i warunków pracy kierowców 
w transgranicznym transporcie 
drogowym, a także wspierać współpracę 
państw członkowskich w zakresie 
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przeciwdziałania pracy nierejestrowanej;

Or. en

Poprawka 58
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie sprawiedliwości 
i zaufania na rynku wewnętrznym oraz 
wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług, a także 
wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej;

F. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie sprawiedliwości 
i zaufania na rynku wewnętrznym oraz 
wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i warunków pracy kierowców 
w transgranicznym transporcie 
drogowym, a także wspierać współpracę 
państw członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej;

Or. en

Poprawka 59
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie sprawiedliwości 
i zaufania na rynku wewnętrznym oraz 
wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług, a także 
wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 

F. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie sprawiedliwości 
i zaufania na rynku wewnętrznym oraz 
wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług, a także 
wspierać wymianę poglądów i najlepszych 
praktyk oraz współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
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przeciwdziałania pracy nierejestrowanej; przeciwdziałania pracy nierejestrowanej;

Or. en

Poprawka 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie sprawiedliwości 
i zaufania na rynku wewnętrznym oraz 
wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług, a także 
wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej;

F. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie sprawiedliwości 
i zaufania na rynku wewnętrznym oraz 
wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług, a także 
wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej; 
mając na uwadze, że jego rolą jest również 
zapewnienie skutecznego, spójnego i 
wydajnego stosowania przepisów UE oraz 
monitorowanie przestrzegania prawa UE 
w obszarze mobilności pracowników i 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego w kontekście swobodnego 
przepływu pracowników i swobody 
świadczenia usług na rynku 
wewnętrznym;

Or. fr

Poprawka 61
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Europejski F. mając na uwadze, że Europejski 
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Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie sprawiedliwości 
i zaufania na rynku wewnętrznym oraz 
wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług, a także 
wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej;

Urząd ds. Pracy ustanowiono, aby 
umożliwić zwiększenie sprawiedliwości 
i zaufania na rynku wewnętrznym oraz 
wzmocnienie swobody przepływu 
pracowników, delegowania pracowników 
i wysoce mobilnych usług, a także 
wspierać współpracę państw 
członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania pracy nierejestrowanej; 
mając na uwadze, że Urząd ten ma 
osiągnąć pełną zdolność operacyjną do 
2024 r.;

Or. en

Poprawka 62
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy jest nowo utworzonym 
organem, który nie osiągnął jeszcze pełnej 
zdolności operacyjnej;

Or. pl

Poprawka 63
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy pracy i fikcyjne 
samozatrudnienie prowadzą do 

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy zatrudnienia i 
sztuczne struktury, takie jak fikcyjne 
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długotrwałych szkód w systemach 
ubezpieczeń społecznych i coraz większej 
liczby miejsc pracy o niepewnej formie 
zatrudnienia, w związku z czym należy je 
zwalczać; mając na uwadze, że tendencja 
polegająca na coraz częstszym zlecaniu 
prac podwykonawcom, choć zasadniczo 
korzystna dla przedsiębiorstw 
i pracowników o słabszej pozycji na 
rynku, może stwarzać możliwości 
nadużyć;

samozatrudnienie i firmy przykrywki, 
prowadzą do braku dostatecznego dostępu 
pracowników do zabezpieczenia 
społecznego oraz braku ich dostatecznej 
ochrony w ramach tych systemów, a także 
do coraz większej liczby miejsc pracy 
o niepewnej formie zatrudnienia, 
w związku z czym należy je zwalczać 
poprzez przeciwdziałanie nadużyciom i 
oszustwom socjalnym oraz rozszerzenie 
ochrony w ramach krajowego 
zabezpieczenia społecznego na wszystkich 
pracowników, również tych objętych 
niestandardowymi formami zatrudnienia; 
mając na uwadze, że tendencja polegająca 
na coraz częstszym zlecaniu prac 
podwykonawcom może stwarzać 
możliwości nadużyć; mając na uwadze, że 
nadużycia występujące przy zlecaniu prac 
podwykonawcom, w tym m.in. praca 
tymczasowa, firmy przykrywki, fikcyjne 
samozatrudnienie, fikcyjne delegowanie 
pracowników i praca nierejestrowana, nie 
powinny mieć miejsca na rynku 
wewnętrznym; mając na uwadze, że 
prawdziwe delegowanie pracowników, 
zlecanie prac podwykonawcom, praca 
tymczasowa i praca sezonowa są 
tymczasowe ze swej natury i z definicji 
prawnej, a tym samym nie powinny być 
wykorzystywane jako sposoby 
rozwiązywania problemu strukturalnego 
niedoboru pracowników i kwalifikacji; 
mając na uwadze, że wewnątrzunijna 
mobilność pracowników wynikająca 
bezpośrednio z art. 45 TFUE może 
oczywiście także przyczyniać się do 
spełniania długoterminowych potrzeb 
w zakresie pracy poprzez standardowe 
formy zatrudnienia otwarte dla obywateli 
Unii bez dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową;

Or. en

Poprawka 64
Sara Matthieu
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy pracy i fikcyjne 
samozatrudnienie prowadzą do 
długotrwałych szkód w systemach 
ubezpieczeń społecznych i coraz większej 
liczby miejsc pracy o niepewnej formie 
zatrudnienia, w związku z czym należy je 
zwalczać; mając na uwadze, że tendencja 
polegająca na coraz częstszym zlecaniu 
prac podwykonawcom, choć zasadniczo 
korzystna dla przedsiębiorstw 
i pracowników o słabszej pozycji na 
rynku, może stwarzać możliwości 
nadużyć;

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy pracy i fikcyjne 
samozatrudnienie oraz firmy przykrywki 
prowadzą do braku dostatecznego dostępu 
pracowników do zabezpieczenia 
społecznego oraz braku ich dostatecznej 
ochrony w ramach tych systemów, a także 
do coraz większej liczby miejsc pracy 
o niepewnej formie zatrudnienia, 
w związku z czym należy je zwalczać 
poprzez przeciwdziałanie nadużyciom i 
oszustwom socjalnym oraz rozszerzenie 
ochrony w ramach zabezpieczenia 
społecznego również na niestandardowe 
formy zatrudnienia; mając na uwadze, że 
tendencja polegająca na coraz częstszym 
zlecaniu prac podwykonawcom może 
stwarzać możliwości nadużyć; mając na 
uwadze, że nadużycia występujące przy 
zlecaniu prac podwykonawcom, w tym 
m.in. praca tymczasowa, firmy 
przykrywki, fikcyjne samozatrudnienie, 
fikcyjne delegowanie pracowników i 
praca nierejestrowana, nie powinny mieć 
miejsca na rynku wewnętrznym; mając na 
uwadze, że korzystanie rzeczywiste i w 
dobrej wierze z delegowania 
pracowników, zlecania prac 
podwykonawcom, pracy tymczasowej i 
pracowników sezonowych jest tymczasowe 
ze swej natury i z definicji prawnej, a 
zatem powinno następować wyłącznie w 
celu zaspokajania tymczasowo 
zwiększonego zapotrzebowania na 
pracowników i umiejętności; mając na 
uwadze, że wewnątrzunijna mobilność 
pracowników wynikająca bezpośrednio z 
art. 45 TFUE może oczywiście także 
przyczyniać się do spełniania 
długoterminowych potrzeb w zakresie 
pracy poprzez standardowe formy 
zatrudnienia otwarte dla obywateli UE bez 
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dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową;

Or. en

Poprawka 65
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy pracy i fikcyjne 
samozatrudnienie prowadzą do 
długotrwałych szkód w systemach 
ubezpieczeń społecznych i coraz większej 
liczby miejsc pracy o niepewnej formie 
zatrudnienia, w związku z czym należy je 
zwalczać; mając na uwadze, że tendencja 
polegająca na coraz częstszym zlecaniu 
prac podwykonawcom, choć zasadniczo 
korzystna dla przedsiębiorstw 
i pracowników o słabszej pozycji na 
rynku, może stwarzać możliwości 
nadużyć;

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy pracy i fikcyjne 
samozatrudnienie prowadzą do 
długotrwałych szkód w dostępie 
pracowników do podstawowych świadczeń 
w ramach systemów ubezpieczeń 
społecznych i coraz większej liczby miejsc 
pracy o niepewnej formie zatrudnienia, 
w związku z czym należy je zwalczać 
poprzez przeciwdziałanie wszelkim 
potencjalnym formom nadużyć i oszustw 
socjalnych oraz rozszerzenie ochrony 
w ramach krajowego zabezpieczenia 
społecznego również na niestandardowe 
formy zatrudnienia; mając na uwadze, że 
zlecanie prac podwykonawcom zwiększa 
możliwości nadużyć; mając na uwadze, że 
nadużycia występujące przy zlecaniu prac 
podwykonawcom, w tym m.in. praca 
tymczasowa, firmy przykrywki, fikcyjne 
samozatrudnienie, fikcyjne delegowanie 
pracowników i praca nierejestrowana, nie 
powinny mieć miejsca na rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 66
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy pracy i fikcyjne 
samozatrudnienie prowadzą do 
długotrwałych szkód w systemach 
ubezpieczeń społecznych i coraz większej 
liczby miejsc pracy o niepewnej formie 
zatrudnienia, w związku z czym należy je 
zwalczać; mając na uwadze, że tendencja 
polegająca na coraz częstszym zlecaniu 
prac podwykonawcom, choć zasadniczo 
korzystna dla przedsiębiorstw 
i pracowników o słabszej pozycji na 
rynku, może stwarzać możliwości 
nadużyć;

G. mając na uwadze, że nadużycia i 
wyzyskiwanie pracowników, w tym 
oszustwa socjalne, fikcyjne 
samozatrudnienie, fikcyjne delegowanie 
pracowników, firmy przykrywki i sztuczne 
struktury w zlecaniu prac 
podwykonawcom i w łańcuchach dostaw, 
prowadzą do długotrwałych szkód 
w systemach zabezpieczenia społecznego 
i coraz większej liczby miejsc pracy 
o niepewnej formie zatrudnienia, 
w związku z czym należy je zwalczać; 
mając na uwadze, że tendencja polegająca 
na coraz częstszym zlecaniu prac 
podwykonawcom może stwarzać 
możliwości nadużyć; mając na uwadze, że 
korzystanie rzeczywiste i w dobrej wierze 
z delegowania pracowników, zlecania 
prac podwykonawcom, pracy tymczasowej 
i pracowników sezonowych jest 
tymczasowe ze swej natury i z definicji 
prawnej, a zatem powinno następować 
wyłącznie w celu zaspokajania 
tymczasowo zwiększonego 
zapotrzebowania na pracowników 
i umiejętności;

Or. en

Poprawka 67
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy pracy i fikcyjne 
samozatrudnienie prowadzą do 
długotrwałych szkód w systemach 
ubezpieczeń społecznych i coraz większej 
liczby miejsc pracy o niepewnej formie 
zatrudnienia, w związku z czym należy je 

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy pracy, praca na 
wezwanie i fikcyjne samozatrudnienie 
prowadzą do długotrwałych szkód 
w systemach ubezpieczeń społecznych 
i coraz większej liczby miejsc pracy 
o niepewnej formie zatrudnienia, 
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zwalczać; mając na uwadze, że tendencja 
polegająca na coraz częstszym zlecaniu 
prac podwykonawcom, choć zasadniczo 
korzystna dla przedsiębiorstw 
i pracowników o słabszej pozycji na 
rynku, może stwarzać możliwości nadużyć;

w związku z czym należy je zwalczać; 
mając na uwadze, że tendencje polegające 
na coraz częstszym zlecaniu prac 
podwykonawcom, zawieraniu 
długoterminowych umów o pracę na czas 
określony w administracji publicznej oraz 
zastępowaniu miejsc pracy na 
stanowiskach najniższego szczebla 
stażami mogą prowadzić do nadużyć 
i niepewności zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 68
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy pracy i fikcyjne 
samozatrudnienie prowadzą do 
długotrwałych szkód w systemach 
ubezpieczeń społecznych i coraz większej 
liczby miejsc pracy o niepewnej formie 
zatrudnienia, w związku z czym należy je 
zwalczać; mając na uwadze, że tendencja 
polegająca na coraz częstszym zlecaniu 
prac podwykonawcom, choć zasadniczo 
korzystna dla przedsiębiorstw 
i pracowników o słabszej pozycji na rynku, 
może stwarzać możliwości nadużyć;

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy pracy i fikcyjne 
samozatrudnienie prowadzą do 
długotrwałych szkód w systemach 
ubezpieczeń społecznych i coraz większej 
liczby miejsc pracy o niepewnej formie 
zatrudnienia, w związku z czym należy 
wymagać ścisłego przestrzegania 
obowiązujących przepisów; mając na 
uwadze, że tendencja polegająca na coraz 
częstszym zlecaniu prac podwykonawcom, 
choć zasadniczo korzystna dla 
przedsiębiorstw i pracowników o słabszej 
pozycji na rynku, może stwarzać 
możliwości nadużyć i dlatego należy jej 
przeciwdziałać za pomocą skutecznego 
monitorowania;

Or. hu

Poprawka 69
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli
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Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe formy pracy i fikcyjne 
samozatrudnienie prowadzą do 
długotrwałych szkód w systemach 
ubezpieczeń społecznych i coraz większej 
liczby miejsc pracy o niepewnej formie 
zatrudnienia, w związku z czym należy je 
zwalczać; mając na uwadze, że tendencja 
polegająca na coraz częstszym zlecaniu 
prac podwykonawcom, choć zasadniczo 
korzystna dla przedsiębiorstw 
i pracowników o słabszej pozycji na rynku, 
może stwarzać możliwości nadużyć;

G. mając na uwadze, że 
niestandardowe i stanowiące nadużycie 
formy pracy i fikcyjne samozatrudnienie 
prowadzą do długotrwałych szkód 
w systemach ubezpieczeń społecznych 
i coraz większej liczby miejsc pracy 
o niepewnej formie zatrudnienia, 
w związku z czym należy je zwalczać; 
mając na uwadze, że tendencja polegająca 
na coraz częstszym zlecaniu prac 
podwykonawcom, choć zasadniczo 
korzystna dla przedsiębiorstw 
i pracowników, może stwarzać możliwości 
nadużyć, które należy zwalczać;

Or. fr

Poprawka 70
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a dysproporcje 
płacowe to jeden z głównych powodów 
wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia;

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a wyższe 
wynagrodzenia, solidny system 
zabezpieczenia społecznego, wyższy 
dobrobyt per capita, łatwiejszy dostęp do 
rynku pracy oraz wyższe wskaźniki 
zatrudnienia to jedne z najistotniejszych 
czynników przyciągających, które 
kształtują mobilność pracowników28;

________________________________
28 Komisja Europejska, Dyrekcja 
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Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Włączenia Społecznego 
(2018 r.), Sprawozdanie roczne za 2017 r. 
w sprawie mobilności pracowników 
wewnątrz UE, sprawozdanie końcowe ze 
stycznia 2018 r.

Or. en

Poprawka 71
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a dysproporcje 
płacowe to jeden z głównych powodów 
wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia;

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach życia i pracy, 
a dysproporcje płacowe to jeden 
z głównych powodów wyjazdu 
pracowników z krajów pochodzenia; 
mając na uwadze, że utrzymujące się 
niedobory pracowników w sektorach 
krytycznych można także w znacznym 
stopniu wyjaśnić złymi warunkami pracy i 
niskimi poziomami wynagrodzeń, które 
nie są dostatecznie atrakcyjne dla lokalnej 
siły roboczej; mając na uwadze, że takie 
niedobory nie powinny być uzupełniane 
zlecaniem pracy niskiej jakości 
pracownikom mobilnym, migrującym lub 
niezarejestrowanym; mając na uwadze, że 
promowanie lepszych warunków pracy 
oraz równych praw i szans stanowi klucz 
do zwalczania dyskryminacji, rasizmu i 
segmentacji rynku pracy; mając na 
uwadze, że decyzja o skorzystaniu z prawa 
do swobody przepływu powinna być 
zawsze dobrowolna, a nie wymuszona 
brakiem możliwości w państwie 
członkowskim zamieszkania; mając na 
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uwadze, że sprawiedliwa mobilność jest 
koniecznym wymogiem zrównoważonej 
integracji europejskiej, spójności 
społecznej i sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 72
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a dysproporcje 
płacowe to jeden z głównych powodów 
wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia;

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając na uwadze, że w 
Unii utrzymują się znaczne różnice w 
warunkach pracy i wynagrodzeniach, lecz 
ich harmonizacja nie jest objęta zakresem 
zastosowania Traktatów, a dysproporcje 
płacowe to tylko jeden z powodów 
wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia;

Or. hu

Poprawka 73
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jedną z 
głównych zasad polityki Unii jest spójność 
społeczna; mając jednak na uwadze, że w 
Unii utrzymują się znaczne różnice w 
warunkach pracy i wynagrodzeniach, a 
dysproporcje płacowe to jeden z głównych 
powodów wyjazdu pracowników z krajów 

H. mając na uwadze, że jedną z 
głównych zasad polityki Unii jest spójność 
społeczna, a jej celem jest promowanie i 
wspieranie ogólnego harmonijnego 
rozwoju Państw Członkowskich i 
regionów; mając jednak na uwadze, że w 
Unii utrzymują się znaczne różnice w 
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pochodzenia; warunkach pracy i wynagrodzeniach, a 
dysproporcje płacowe to jeden z głównych 
powodów wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia;

Or. pl

Poprawka 74
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a dysproporcje 
płacowe to jeden z głównych powodów 
wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia;

H. mając na uwadze, że okazało się, iż 
długoletni nacisk na konkurencyjność i 
na podejścia rynkowe nie był w stanie 
doprowadzić do zmniejszenia rozbieżności 
między państwami członkowskimi i 
regionami, spowodował utratę wielu 
miejsc pracy i wzmógł dezindustrializację 
całych regionów; mając na uwadze, że 
jedną z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
uwadze, że w Unii występują polityki 
oszczędnościowe, polaryzacja 
przemysłowa, centralizacja bogactwa oraz 
znaczne różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a brak miejsc pracy 
wysokiej jakości, złe warunki pracy i 
dysproporcje płacowe to jedne z głównych 
powodów wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia; mając na uwadze, że 
korzystanie ze swobody przepływu 
powinno być zawsze dobrowolne, a nie 
wymuszone brakiem miejsc pracy lub 
usług wysokiej jakości w państwie 
członkowskim zamieszkania;

Or. en

Poprawka 75
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a dysproporcje 
płacowe to jeden z głównych powodów 
wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia;

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach pracy i życia oraz w 
wynagrodzeniach i dochodach, 
a dysproporcje płacowe to jeden 
z głównych powodów wyjazdu 
pracowników z krajów pochodzenia; 
mając na uwadze, że taka utrzymująca się 
i rosnąca nierówność jest szkodliwa dla 
Unii Europejskiej jako całości, jak 
również dla dotkniętych nią osób; mając 
na uwadze, że ubóstwo, wykluczenie 
społeczne, złe warunki życia oraz brak 
pomocy społecznej są same w sobie 
motorem mobilności wewnątrzunijnej; 
mając na uwadze, że utrzymujące się 
niedobory pracowników w sektorach 
krytycznych można także częściowo 
wyjaśnić złymi warunkami pracy i niskimi 
poziomami wynagrodzeń, które nie są 
dostatecznie atrakcyjne dla lokalnej siły 
roboczej; mając na uwadze, że takie 
niedobory nie powinny być uzupełniane 
zlecaniem pracy niskiej jakości 
pracownikom mobilnym, migrującym lub 
niezarejestrowanym; mając na uwadze, że 
promowanie lepszych warunków pracy 
oraz równych praw i szans stanowi klucz 
do zwalczania dyskryminacji, rasizmu i 
segmentacji rynku pracy; mając na 
uwadze, że decyzja o skorzystaniu z prawa 
do swobody przepływu powinna być 
zawsze dobrowolna, a nie wymuszona 
brakiem możliwości w państwie 
członkowskim zamieszkania; mając na 
uwadze, że sprawiedliwa mobilność 
realizowana w oparciu o solidne prawa 
socjalne i pracownicze jest koniecznym 
wymogiem zrównoważonej integracji 
europejskiej, spójności społecznej 
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i sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 76
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a dysproporcje 
płacowe to jeden z głównych powodów 
wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia;

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a dysproporcje 
płacowe to jeden z głównych powodów 
wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia; mając na uwadze, że 
migracja pracowników i ich mobilność 
powinny być zawsze dobrowolne, a nie 
wymuszone brakiem praw lub możliwości 
w państwie członkowskim zamieszkania; 
mając na uwadze, że sprawiedliwa 
mobilność jest koniecznym wymogiem 
zrównoważonej integracji europejskiej, 
spójności społecznej i sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 77
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 

H. mając na uwadze, że jedną 
z głównych zasad polityki Unii jest 
spójność społeczna; mając jednak na 
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uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a dysproporcje 
płacowe to jeden z głównych powodów 
wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia;

uwadze, że w Unii utrzymują się znaczne 
różnice w warunkach pracy 
i wynagrodzeniach, a dysproporcje 
płacowe to jeden z głównych powodów 
wyjazdu pracowników z krajów 
pochodzenia; mając na uwadze, że UE 
musi dążyć, w szczególności poprzez 
inicjatywy ustawodawcze, do zwiększenia 
pozytywnej konwergencji społecznej;

Or. fr

Poprawka 78
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że większość 
pracowników w UE to osoby zatrudnione 
przez MŚP; mając na uwadze, że 
naruszenia przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego mogą postawić MŚP w 
trudnej sytuacji; mając na uwadze, że 
nieuczciwa konkurencja stanowi jedno 
z głównych źródeł trudności dla MŚP i 
przedsiębiorstw działających w dobrej 
wierze na rynku wewnętrznym; mając na 
uwadze, że inicjatywy ukierunkowane na 
MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up nie 
powinny skutkować podwójnymi 
standardami ani obniżeniem standardów 
ochrony pracowników poprzez 
umożliwianie odstępstw od mających 
zastosowanie zasad i wymogów, lecz 
powinny pomagać przedsiębiorstwom 
w przestrzeganiu obowiązujących 
przepisów;

Or. en
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Poprawka 79
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług nie powinien prowadzić do 
pogorszenia warunków pracy, w tym do 
zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników; mając na uwadze, że 
obecny kryzys uwidocznił istniejące braki 
w zakresie ochrony pracowników 
mobilnych i transgranicznych; mając na 
uwadze, że w wytycznych Komisji 
dotyczących przywrócenia swobody 
przemieszczania się skupiono się raczej na 
świadczeniu bezpiecznych usług 
obywatelom i mieszkańcom danego 
państwa niż na zapewnieniu bezpiecznych 
warunków pracownikom; mając na 
uwadze, że masowe rozprzestrzenianie się 
COVID-19 ukazuje, w jaki sposób złe 
warunki pracy mogą wpływać na 
pracowników mobilnych;

Or. en

Poprawka 80
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny osłabiają 
poparcie dla zasad rynku wewnętrznego 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, oraz podważają prawa 
pracowników europejskich i wiarę 
w integrację europejską; mając na 

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny osłabiają 
konkurencyjność przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP;
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uwadze, że przedsiębiorstwa, 
w szczególności MŚP, borykają się ze 
skomplikowanym systemem regulacyjnym 
w zakresie mobilności pracowników, 
kwestiami związanymi z biurokracją oraz 
z różnymi i często sprzecznymi przepisami 
poszczególnych państw;

Or. fr

Poprawka 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny osłabiają 
poparcie dla zasad rynku wewnętrznego 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, oraz podważają prawa 
pracowników europejskich i wiarę 
w integrację europejską; mając na uwadze, 
że przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, 
borykają się ze skomplikowanym 
systemem regulacyjnym w zakresie 
mobilności pracowników, kwestiami 
związanymi z biurokracją oraz z różnymi 
i często sprzecznymi przepisami 
poszczególnych państw;

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping ekologiczny, fiskalny i 
socjalny podważają podstawowe zasady 
rynku wewnętrznego i konkurencyjność 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, oraz 
prawa pracowników europejskich i wiarę 
obywateli w integrację europejską i 
instytucje europejskie; mając na uwadze, 
że zasada równego traktowania stanowi 
konieczny wymóg społecznej gospodarki 
rynkowej i pozytywnej konwergencji 
społecznej, potwierdzający konieczność 
przestrzegania obowiązujących przepisów 
i układów zbiorowych kraju docelowego, 
zapewniając tym samym równe szanse dla 
pracowników lokalnych i mobilnych oraz 
równe warunki działania dla 
usługodawców lokalnych i zagranicznych;

Or. en

Poprawka 82
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny osłabiają 
poparcie dla zasad rynku wewnętrznego 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, oraz podważają prawa 
pracowników europejskich i wiarę 
w integrację europejską; mając na uwadze, 
że przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, 
borykają się ze skomplikowanym 
systemem regulacyjnym w zakresie 
mobilności pracowników, kwestiami 
związanymi z biurokracją oraz z różnymi 
i często sprzecznymi przepisami 
poszczególnych państw;

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny i wyzysk 
pracowników osłabiają poparcie dla UE, 
rynku wewnętrznego i konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, oraz 
podważają prawa pracowników i wiarę 
w integrację europejską; mając na uwadze, 
że zasada równego traktowania stanowi 
konieczny wymóg społecznej gospodarki 
rynkowej i pozytywnej konwergencji 
społecznej, potwierdzający konieczność 
przestrzegania obowiązujących przepisów 
i układów zbiorowych kraju docelowego, 
zapewniając tym samym równe szanse dla 
pracowników lokalnych i mobilnych oraz 
równe warunki działania dla 
usługodawców lokalnych i zagranicznych;

Or. en

Poprawka 83
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny osłabiają 
poparcie dla zasad rynku wewnętrznego 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, oraz podważają prawa 
pracowników europejskich i wiarę 
w integrację europejską; mając na uwadze, 
że przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, 
borykają się ze skomplikowanym 
systemem regulacyjnym w zakresie 
mobilności pracowników, kwestiami 
związanymi z biurokracją oraz z różnymi 
i często sprzecznymi przepisami 

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny i ekologiczny 
osłabiają poparcie dla zasad rynku 
wewnętrznego i konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, oraz 
podważają prawa pracowników 
europejskich i wiarę w integrację 
europejską; mając na uwadze, że należy 
unikać sprzeczności w przepisach 
poszczególnych państw; mając na uwadze, 
że podstawowym prawem państw 
członkowskich jest wychodzenie poza 
określone w dyrektywach Unii 
Europejskiej minima pod warunkiem 
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poszczególnych państw; powstrzymania się od tworzenia 
nieuzasadnionych i nieproporcjonalnych 
przeszkód;

Or. en

Poprawka 84
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny osłabiają 
poparcie dla zasad rynku wewnętrznego 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, oraz podważają prawa 
pracowników europejskich i wiarę 
w integrację europejską; mając na 
uwadze, że przedsiębiorstwa, 
w szczególności MŚP, borykają się ze 
skomplikowanym systemem regulacyjnym 
w zakresie mobilności pracowników, 
kwestiami związanymi z biurokracją oraz 
z różnymi i często sprzecznymi przepisami 
poszczególnych państw;

I. mając na uwadze, że sprawiedliwa 
mobilność jest koniecznym wymogiem 
zrównoważonej integracji europejskiej, 
spójności społecznej i sprawiedliwej 
transformacji; mając na uwadze, że 
nadużycia takie jak dumping socjalny 
podważają prawa pracowników 
europejskich i poparcie dla swobodnego 
przepływu pracowników oraz uczciwą 
konkurencję między przedsiębiorstwami, 
w szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 85
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny osłabiają 
poparcie dla zasad rynku wewnętrznego 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, oraz podważają prawa 
pracowników europejskich i wiarę 

I. mając na uwadze, że 
nieprzestrzeganie przepisów i nadużycia 
osłabiają poparcie dla zasad rynku 
wewnętrznego i konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, oraz 
podważają prawa pracowników 
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w integrację europejską; mając na uwadze, 
że przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, 
borykają się ze skomplikowanym 
systemem regulacyjnym w zakresie 
mobilności pracowników, kwestiami 
związanymi z biurokracją oraz z różnymi 
i często sprzecznymi przepisami 
poszczególnych państw;

europejskich i wiarę w integrację 
europejską, w związku z czym należy 
wzmocnić monitorowanie zgodności z 
obowiązującymi przepisami; mając na 
uwadze, że przedsiębiorstwa, 
w szczególności MŚP, borykają się ze 
skomplikowanym systemem regulacyjnym 
w zakresie mobilności pracowników, 
kwestiami związanymi z biurokracją oraz 
z różnymi i często sprzecznymi przepisami 
poszczególnych państw;

Or. hu

Poprawka 86
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny osłabiają 
poparcie dla zasad rynku wewnętrznego 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, oraz podważają prawa 
pracowników europejskich i wiarę 
w integrację europejską; mając na uwadze, 
że przedsiębiorstwa, w szczególności 
MŚP, borykają się ze skomplikowanym 
systemem regulacyjnym w zakresie 
mobilności pracowników, kwestiami 
związanymi z biurokracją oraz z różnymi 
i często sprzecznymi przepisami 
poszczególnych państw;

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny osłabiają 
poparcie dla zasad rynku wewnętrznego 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MMŚP i osób prowadzących 
działalność na własny rachunek, oraz 
podważają prawa pracowników 
europejskich i wiarę w integrację 
europejską; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa, w szczególności MMŚP, 
borykają się ze skomplikowanym 
systemem regulacyjnym w zakresie 
mobilności pracowników, kwestiami 
związanymi z biurokracją oraz z różnymi 
i często sprzecznymi przepisami 
poszczególnych państw; mając na uwadze, 
że przy opracowywaniu wniosków 
ustawodawczych należy odpowiednio 
uwzględniać na szczeblu unijnym zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”;

Or. en
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Poprawka 87
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny osłabiają 
poparcie dla zasad rynku wewnętrznego 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, oraz podważają prawa 
pracowników europejskich i wiarę 
w integrację europejską; mając na uwadze, 
że przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, 
borykają się ze skomplikowanym 
systemem regulacyjnym w zakresie 
mobilności pracowników, kwestiami 
związanymi z biurokracją oraz z różnymi 
i często sprzecznymi przepisami 
poszczególnych państw;

I. mając na uwadze, że nadużycia 
takie jak dumping socjalny osłabiają 
poparcie dla zasad rynku wewnętrznego 
i konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, oraz podważają prawa 
pracowników europejskich i wiarę 
w integrację europejską; mając na uwadze, 
że zasada równego traktowania oraz cel 
pozytywnej konwergencji społecznej 
muszą stanowić podstawę prawodawstwa 
dotyczącego swobodnego przepływu 
pracowników i swobody świadczenia 
usług; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, 
borykają się ze skomplikowanym 
systemem regulacyjnym w zakresie 
mobilności pracowników, kwestiami 
związanymi z biurokracją oraz z różnymi 
i często sprzecznymi przepisami 
poszczególnych państw;

Or. fr

Poprawka 88
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że zasada 
równego traktowania stanowi konieczny 
wymóg społecznej gospodarki rynkowej i 
pozytywnej konwergencji społecznej, 
potwierdzający konieczność 
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przestrzegania obowiązujących przepisów 
i układów zbiorowych kraju docelowego, 
zapewniając tym samym równe szanse dla 
pracowników lokalnych i mobilnych oraz 
równe warunki działania dla 
usługodawców lokalnych i zagranicznych;

Or. en

Poprawka 89
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że większość 
pracowników w Unii to osoby zatrudnione 
przez MŚP; mając na uwadze, że MŚP są 
najbardziej narażone w przypadku 
naruszenia przepisów UE dotyczących 
swobodnego przepływu pracowników i 
świadczenia usług; mając na uwadze, że 
nieuczciwa konkurencja jest poważnym 
źródłem trudności napotykanych przez 
MŚP;

Or. fr

Poprawka 90
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług powinien być zgodny z 
zasadami Europejskiego filaru praw 
socjalnych i nie powinien negatywnie 
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wpływać na jego dalsze wdrażanie; mając 
na uwadze, że trzeba koniecznie utrzymać 
prawo organów publicznych i państw 
członkowskich do regulacji sektora usług, 
gdy leży to w interesie publicznym; mając 
na uwadze, że w dyrektywie usługowej1 
całkowicie lub częściowo wyłącza się z jej 
zakresu usługi socjalne, usługi opieki 
zdrowotnej i inne usługi publiczne, 
uznając konieczność dysponowania 
specjalnymi ramami regulacyjnymi, aby 
usługi te działały w interesie ogólnym 
zgodnie z protokołem nr 26 do TFUE i 
art. 14 TFUE;
______________________________
1 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotycząca usług na 
rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 
27.12.2006, s. 36).

Or. en

Poprawka 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że ponad 8 % 
pracowników mobilnych pracuje 
w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej, ponad 7 % – w sektorze usług 
transportowych, a ponad 10 % – w branży 
zakwaterowania i przemyśle spożywczym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 92
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi
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Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że ponad 8 % 
pracowników mobilnych pracuje 
w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej, ponad 7 % – w sektorze usług 
transportowych, a ponad 10 % – w branży 
zakwaterowania i przemyśle spożywczym;

J. mając na uwadze, że 
wewnątrzunijna mobilność pracowników 
dotyczy zwłaszcza niektórych sektorów, w 
tym m.in. sektorów opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej, usług 
transportowych, zakwaterowania, a także 
przemysłu spożywczego i budownictwa;

Or. en

Poprawka 93
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że ponad 8 % 
pracowników mobilnych pracuje 
w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej, ponad 7 % – w sektorze usług 
transportowych, a ponad 10 % – w branży 
zakwaterowania i przemyśle spożywczym;

J. mając na uwadze, że ponad 8 % 
pracowników mobilnych pracuje 
w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej, ponad 7 % – w sektorze usług 
transportowych, a ponad 10 % – w branży 
zakwaterowania i przemyśle spożywczym; 
mając na uwadze, że pracownicy mobilni 
i sezonowi są często niezbędni państwom 
członkowskim, np. w sektorach opieki 
zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi 
lub niepełnosprawnymi bądź w sektorze 
budownictwa;

Or. en

Poprawka 94
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że co najmniej 
80 mln1 pracowników w Europie jest 
niedopasowanych pod względem 
kwalifikacji, a więcej niż pięć na 10 miejsc 
pracy, które są trudne do obsadzenia, 
dotyczy zawodów wymagających wysokich 
kwalifikacji;
_____________________________
1 Baza danych OECD Skills for Jobs 
Database, 
https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org
/#FR/_.

Or. en

Poprawka 95
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub 
między terytorium Unii a państwem 
trzecim, są niezastąpieni w czasie kryzysu 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz że 
pracownicy sezonowi i delegowani 
w znacznym stopniu przyczynili się – i to 
przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia 
ich samych oraz ich rodzin – do 
przetrwania handlu i gospodarki UE 
podczas pandemii;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 96
Ádám Kósa
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Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub między 
terytorium Unii a państwem trzecim, są 
niezastąpieni w czasie kryzysu 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz że 
pracownicy sezonowi i delegowani 
w znacznym stopniu przyczynili się – i to 
przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 
handlu i gospodarki UE podczas pandemii;

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej, są 
niezastąpieni w czasie kryzysu 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz że 
pracownicy sezonowi i delegowani 
w znacznym stopniu przyczynili się – i to 
przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 
handlu i gospodarki UE podczas pandemii;

Or. hu

Poprawka 97
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub między 
terytorium Unii a państwem trzecim, są 
niezastąpieni w czasie kryzysu 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz że 
pracownicy sezonowi i delegowani 
w znacznym stopniu przyczynili się – i to 
przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 
handlu i gospodarki UE podczas pandemii;

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub między 
terytorium Unii a państwem trzecim, są 
niezbędni w czasie kryzysu w dziedzinie 
zdrowia publicznego oraz że pracownicy 
sezonowi i delegowani, jako pracownicy 
pierwszego kontaktu, w znacznym stopniu 
przyczyniają się – i to przy ogromnym 
zagrożeniu dla zdrowia ich samych oraz 
ich rodzin – do przetrwania gospodarki UE 
podczas pandemii; mając na uwadze, że 
pandemia ujawniła i pogłębiła dumping 
socjalny oraz dotychczasową niepewną 
sytuację wielu pracowników mobilnych, a 
także luki we wdrażaniu i egzekwowaniu 
obowiązujących przepisów dotyczących 
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ich ochrony; mając na uwadze, że 
mobilność musi być sprawiedliwa 
i bezpieczna;

Or. en

Poprawka 98
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub między 
terytorium Unii a państwem trzecim, są 
niezastąpieni w czasie kryzysu 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz że 
pracownicy sezonowi i delegowani 
w znacznym stopniu przyczynili się – i to 
przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 
handlu i gospodarki UE podczas pandemii;

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub między 
terytorium Unii a państwem trzecim, są 
niezbędni w czasie kryzysu w dziedzinie 
zdrowia publicznego oraz że pracownicy 
sezonowi i delegowani w znacznym 
stopniu przyczynili się – i to przy 
ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 
handlu i gospodarki UE podczas pandemii; 
mając na uwadze, że chociaż pracownicy 
mobilni byli niezbędni, nie otrzymali 
żadnych szczególnych ani dodatkowych 
form ochrony, które zapewniłyby im 
lepszą ochronę zdrowia lub 
wynagradzałyby ponoszone ryzyko;

Or. en

Poprawka 99
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że pandemia K. mając na uwadze, że pandemia 
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COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub 
między terytorium Unii a państwem 
trzecim, są niezastąpieni w czasie kryzysu 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz że 
pracownicy sezonowi i delegowani 
w znacznym stopniu przyczynili się – i to 
przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 
handlu i gospodarki UE podczas pandemii;

COVID-19 pokazała, iż mobilni i 
migrujący pracownicy są niezbędni nie 
tylko, ale szczególnie w czasie obecnego 
kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego 
oraz że pracownicy sezonowi i delegowani 
oraz migrujący w znacznym stopniu 
przyczynili się – i to, jako pracownicy 
pierwszego kontaktu, przy ogromnym 
zagrożeniu dla zdrowia ich samych oraz 
ich rodzin – do przetrwania handlu 
i gospodarki UE podczas pandemii; mając 
na uwadze, że chociaż pracownicy ci są 
niezbędni, stanowią jednocześnie 
najsłabszą i najmniej chronioną grupę;

Or. en

Poprawka 100
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub między 
terytorium Unii a państwem trzecim, są 
niezastąpieni w czasie kryzysu 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz że 
pracownicy sezonowi i delegowani 
w znacznym stopniu przyczynili się – i to 
przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 
handlu i gospodarki UE podczas pandemii;

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub między 
terytorium Unii a państwem trzecim, są 
niezbędni w czasie kryzysu w dziedzinie 
zdrowia publicznego oraz że pracownicy 
sezonowi i delegowani w znacznym 
stopniu przyczynili się – i to, jako 
pracownicy pierwszego kontaktu, przy 
ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 
handlu i gospodarki UE; mając na uwadze, 
że bardzo mobilni pracownicy stanowią 
najsłabszą i najmniej chronioną grupę;

Or. en
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Poprawka 101
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub między 
terytorium Unii a państwem trzecim, są 
niezastąpieni w czasie kryzysu 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz że 
pracownicy sezonowi i delegowani 
w znacznym stopniu przyczynili się – i to 
przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 
handlu i gospodarki UE podczas pandemii;

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub między 
terytorium Unii a państwem trzecim, są 
niezastąpieni w czasie kryzysu 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz że 
pracownicy sezonowi i delegowani 
w znacznym stopniu przyczynili się – i to 
przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 
handlu i gospodarki UE podczas pandemii; 
zwraca uwagę, że w pierwszej fazie 
pandemii COVID-19 pracownicy ci byli 
wśród osób najbardziej dotkniętych 
nieskoordynowanymi środkami 
zarządzania granicami;

Or. en

Poprawka 102
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub między 
terytorium Unii a państwem trzecim, są 
niezastąpieni w czasie kryzysu 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz że 
pracownicy sezonowi i delegowani 
w znacznym stopniu przyczynili się – i to 
przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 

K. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała, iż bardzo mobilni 
pracownicy, którzy często przemieszczają 
się w obrębie Unii Europejskiej lub między 
terytorium Unii a państwem trzecim, są 
niezastąpieni w czasie kryzysu 
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz że 
pracownicy sezonowi i delegowani 
w znacznym stopniu przyczynili się – i to 
przy ogromnym zagrożeniu dla zdrowia ich 
samych oraz ich rodzin – do przetrwania 
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handlu i gospodarki UE podczas pandemii; handlu i gospodarki UE podczas pandemii; 
mając na uwadze, że pracownicy sezonowi 
mają zasadnicze znaczenie dla 
rentowności niektórych gospodarstw 
rolnych;

Or. fr

Poprawka 103
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, 
Sylvie Brunet

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że 
wewnątrzunijna mobilność pracowników 
zależy również od istniejących środków 
transportu, a także mając na uwadze, że 
pracownicy mieszkający w najbardziej 
oddalonych regionach Unii Europejskiej 
zostali szczególnie dotknięci kryzysem 
związanym z COVID-19, który 
doprowadził do znacznego ograniczenia 
połączeń lotniczych;

Or. fr

Poprawka 104
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy 
sezonowi i delegowani często nie mieli 
dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej 
lub byli deportowani z państwa 
członkowskiego, co zagrażało ich zdrowiu 
oraz zdrowiu innych pasażerów i osób, 

skreśla się
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z którymi mieli kontakt;

Or. fr

Poprawka 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej lub byli 
deportowani z państwa członkowskiego, co 
zagrażało ich zdrowiu oraz zdrowiu 
innych pasażerów i osób, z którymi mieli 
kontakt;

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej, środków 
ochrony indywidualnej ani dostatecznych 
informacji i mieli niewielki dostęp lub w 
ogóle nie mieli dostępu do zabezpieczenia 
społecznego, ochrony socjalnej, zasiłków 
chorobowych i krótkoterminowych 
programów dla bezrobotnych 
w przyjmujących państwach 
członkowskich, a nawet bywali 
deportowani; mając na uwadze, że 
mobilność musi być nie tylko swobodna, 
ale również sprawiedliwa i bezpieczna;

Or. en

Poprawka 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej lub byli 
deportowani z państwa członkowskiego, co 

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
minimalnych niezbędnych informacji i 
szkoleń, środków ochrony indywidualnej 
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zagrażało ich zdrowiu oraz zdrowiu innych 
pasażerów i osób, z którymi mieli kontakt;

ani ogólnie do podstawowej opieki 
zdrowotnej, często mieli niewielki dostęp 
lub w ogóle nie mieli dostępu do 
zabezpieczenia społecznego, ochrony 
socjalnej, zasiłków chorobowych i 
krótkoterminowych programów dla 
bezrobotnych w przyjmujących państwach 
członkowskich lub byli deportowani 
z państwa członkowskiego, co zagrażało 
ich zdrowiu oraz zdrowiu innych 
pasażerów i osób, z którymi mieli kontakt; 
mając na uwadze, że mobilność musi być 
nie tylko swobodna, ale również 
sprawiedliwa i bezpieczna dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 107
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej lub byli 
deportowani z państwa członkowskiego, co 
zagrażało ich zdrowiu oraz zdrowiu innych 
pasażerów i osób, z którymi mieli kontakt;

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej, środków 
ochrony indywidualnej ani dostatecznych 
informacji, często mieli niewielki dostęp 
lub w ogóle nie mieli dostępu do 
zabezpieczenia społecznego, ochrony 
socjalnej, zasiłków chorobowych i 
krótkoterminowych programów dla 
bezrobotnych w przyjmujących państwach 
członkowskich lub byli deportowani 
z państwa członkowskiego, co zagrażało 
ich zdrowiu oraz zdrowiu innych osób, 
z którymi mieli kontakt;

Or. en

Poprawka 108
Sara Matthieu
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej lub byli 
deportowani z państwa członkowskiego, co 
zagrażało ich zdrowiu oraz zdrowiu innych 
pasażerów i osób, z którymi mieli kontakt;

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej, środków 
ochrony indywidualnej ani dostatecznych 
informacji, często mieli niewielki dostęp 
lub w ogóle nie mieli dostępu do 
zabezpieczenia społecznego, ochrony 
socjalnej, zasiłków chorobowych i 
krótkoterminowych programów dla 
bezrobotnych w przyjmujących państwach 
członkowskich lub byli deportowani 
z państwa członkowskiego, co zagrażało 
ich zdrowiu oraz zdrowiu innych 
pasażerów i osób, z którymi mieli kontakt;

Or. en

Poprawka 109
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej lub byli 
deportowani z państwa członkowskiego, co 
zagrażało ich zdrowiu oraz zdrowiu innych 
pasażerów i osób, z którymi mieli kontakt;

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
informacji, podstawowej opieki 
zdrowotnej ani ochrony socjalnej lub byli 
deportowani, co zagrażało ich zdrowiu 
oraz zdrowiu innych pasażerów i osób, 
z którymi mieli kontakt; mając na uwadze, 
że tacy pracownicy często nie byli w stanie 
kontynuować podróży przez granice, aby 
wykonywać swoją pracę lub, w przypadku, 
gdy chcieli zachować swoją pracę za 
granicą, musieli pozostać w państwie 
członkowskim, w którym byli zatrudnieni, 
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z dala od swoich rodzin i być może 
z ochroną socjalną i opieką zdrowotną 
zapewnianą wyłącznie przez państwo 
członkowskie ich zamieszkania;

Or. en

Poprawka 110
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej lub byli 
deportowani z państwa członkowskiego, co 
zagrażało ich zdrowiu oraz zdrowiu innych 
pasażerów i osób, z którymi mieli kontakt;

L. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii COVID-19 pracownicy sezonowi 
i delegowani często nie mieli dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej lub byli 
deportowani z państwa członkowskiego, co 
zagrażało ich zdrowiu oraz zdrowiu innych 
pasażerów i osób, z którymi mieli kontakt; 
mając ponadto na uwadze, że 
w niektórych przypadkach pracownicy 
doświadczali niedopuszczalnych 
przypadków dyskryminacji oraz 
niepewnych warunków pracy i życia, które 
czasami prowadziły do powstawania 
ognisk COVID-19;

Or. en

Poprawka 111
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła trudne warunki pracy 
i życia setek tysięcy pracowników 
sezonowych w UE, z których ogromna 

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła trudne warunki pracy 
i życia setek tysięcy pracowników 
sezonowych w UE oraz spowodowała 
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większość to pracownicy transgraniczni 
i migrujący, oraz spowodowała 
pogorszenie tych warunków;

pogorszenie tych warunków;

Or. fr

Poprawka 112
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła trudne warunki pracy 
i życia setek tysięcy pracowników 
sezonowych w UE, z których ogromna 
większość to pracownicy transgraniczni 
i migrujący, oraz spowodowała 
pogorszenie tych warunków;

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła trudne warunki pracy 
i życia setek tysięcy pracowników 
sezonowych w UE, z których ogromna 
większość to pracownicy transgraniczni, 
oraz spowodowała pogorszenie tych 
warunków;

Or. hu

Poprawka 113
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła trudne warunki pracy 
i życia setek tysięcy pracowników 
sezonowych w UE, z których ogromna 
większość to pracownicy transgraniczni 
i migrujący, oraz spowodowała 
pogorszenie tych warunków;

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła godne ubolewania 
warunki pracy i życia setek tysięcy 
pracowników sezonowych, z których 
ogromna większość to pracownicy mobilni 
i migrujący, a także ponad miliona 
pracowników delegowanych w UE, oraz 
spowodowała pogorszenie tych warunków; 
mając na uwadze, że te niepewne 
warunki, które nie są zjawiskiem nowym, 
są wzmacniane dyskryminacją 
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strukturalną na rynku pracy, wyzyskiem 
oraz brakiem należytego egzekwowania 
obowiązujących przepisów i regulacji;

Or. en

Poprawka 114
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła trudne warunki pracy 
i życia setek tysięcy pracowników 
sezonowych w UE, z których ogromna 
większość to pracownicy transgraniczni 
i migrujący, oraz spowodowała 
pogorszenie tych warunków;

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła niepewne warunki 
pracy i życia setek tysięcy pracowników 
sezonowych w UE, z których ogromna 
większość to pracownicy transgraniczni, 
mobilni i migrujący, oraz spowodowała 
pogorszenie tych warunków; mając na 
uwadze, że takie warunki wynikają 
z dyskryminacji strukturalnej na rynku 
pracy, wyzysku oraz braku należytego 
egzekwowania obowiązujących przepisów 
i regulacji, w tym nieprzestrzegania 
podstawowych konwencji MOP;

Or. en

Poprawka 115
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła trudne warunki pracy 
i życia setek tysięcy pracowników 
sezonowych w UE, z których ogromna 
większość to pracownicy transgraniczni 
i migrujący, oraz spowodowała 

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła godne ubolewania 
warunki pracy i życia pracowników 
delegowanych i sezonowych w UE, 
z których ogromna większość to 
pracownicy mobilni, transgraniczni 
i migrujący, oraz spowodowała 
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pogorszenie tych warunków; pogorszenie tych warunków; mając na 
uwadze, że te niepewne warunki, które nie 
są zjawiskiem nowym, są wzmacniane 
dyskryminacją strukturalną na rynku 
pracy, wyzyskiem oraz brakiem należytego 
egzekwowania obowiązujących przepisów 
i regulacji;

Or. en

Poprawka 116
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że pandemia ta 
ukazała liczne niedociągnięcia strukturalne 
w ramach regulacyjnych, niekoniecznie 
związane wyłącznie z pandemią;

N. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ukazała liczne niedociągnięcia 
strukturalne w europejskich i krajowych 
ramach regulacyjnych, przy czym wiele z 
tych niedociągnięć nie było związanych 
wyłącznie z pandemią; mając na uwadze, 
że te niedociągnięcia powinny zostać 
wyeliminowane w trybie pilnym na 
szczeblu Unii i państw członkowskich, aby 
zapewnić uczciwą konkurencję i równe 
traktowanie na rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 117
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła trudne warunki pracy 

M. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ujawniła godne ubolewania 
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i życia setek tysięcy pracowników 
sezonowych w UE, z których ogromna 
większość to pracownicy transgraniczni 
i migrujący, oraz spowodowała 
pogorszenie tych warunków;

warunki pracy i życia setek tysięcy 
pracowników sezonowych w UE, z których 
ogromna większość to pracownicy 
transgraniczni, mobilni i migrujący, oraz 
spowodowała pogorszenie tych warunków;

Or. en

Poprawka 118
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że pandemia ta 
ukazała liczne niedociągnięcia strukturalne 
w ramach regulacyjnych, niekoniecznie 
związane wyłącznie z pandemią;

N. mając na uwadze, że pandemia ta 
ukazała liczne niedociągnięcia strukturalne 
w ramach regulacyjnych, niekoniecznie 
związane wyłącznie z pandemią, w tym 
wyraźne odstępstwa od zasady równego 
traktowania, różnorodność systemów 
bazujących na uelastycznieniu bez 
jakiejkolwiek formy ochrony socjalnej 
oraz wszelkiego rodzaju nadużycia 
strukturalne od praktyk szarej strefy po 
jawne formy pracy przymusowej i handlu 
ludźmi;

Or. en

Poprawka 119
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że pandemia ta 
ukazała liczne niedociągnięcia strukturalne 
w ramach regulacyjnych, niekoniecznie 
związane wyłącznie z pandemią;

N. mając na uwadze, że pandemia ta 
ukazała liczne niedociągnięcia strukturalne 
w ramach regulacyjnych, niekoniecznie 
związane wyłącznie z pandemią; mając na 
uwadze, że wybuch epidemii COVID-19 
na masową skalę w rzeźniach w kilku 
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państwach członkowskich, bezpośrednio 
związany ze złymi warunkami pracy i 
zakwaterowania, a także powszechnym 
korzystaniem z podwykonawstwa opartego 
na swobodnym przepływie usług, 
pokazuje, w jaki sposób swobodny 
przepływ usług może wpływać na zdrowie 
publiczne;

Or. en

Poprawka 120
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw N a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że wciąż nie 
istnieją oficjalne statystyki bądź wskaźniki 
pozwalające zmierzyć niedopasowanie 
kwalifikacji na europejskich rynkach 
pracy;

Or. pl

Poprawka 121
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw N b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Nb. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ma fundamentalny i 
długotrwały wpływ na europejskie rynki 
pracy;

Or. pl
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Poprawka 122
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi, podczas gdy 
powinna ułatwiać wymianę umiejętności 
i doświadczeń zawodowych;

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi;

Or. fr

Poprawka 123
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi, podczas gdy 
powinna ułatwiać wymianę umiejętności 
i doświadczeń zawodowych;

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi; mając na 
uwadze, że nierówny rozwój oraz brak 
miejsc pracy i usług publicznych wysokiej 
jakości może zmuszać pracowników do 
poszukiwania pracy w innym państwie 
członkowskim; mając na uwadze, że 
niektóre obszary coraz bardziej 
wyludniają się ze względu na migrację do 
miast lub innych regionów czy państw 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 124
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi, podczas gdy 
powinna ułatwiać wymianę umiejętności 
i doświadczeń zawodowych;

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, nie może prowadzić do 
konkurencji w oparciu o niepewne 
warunki pracy oraz uchylanie się od 
obowiązków pracodawcy lub wyzysk, 
oszustwa socjalne i obchodzenie 
krajowych przepisów i postanowień 
układów zbiorowych obowiązujących w 
przyjmujących państwach członkowskich, 
ponieważ takie nadużycia prowadzą 
jedynie do napięć między państwami 
członkowskimi, nieuczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, dumpingu 
socjalnego i braku zaufania wśród 
pracowników; mając na uwadze, że 
mobilność pracowników powinna ułatwiać 
wymianę umiejętności i doświadczeń 
zawodowych oraz promować pozytywną 
konwergencję społeczną; mając na 
uwadze, że przepisy dotyczące 
wewnątrzunijnego delegowania 
pracowników mają także zastosowanie do 
obywateli państw trzecich, którzy są 
szczególnie podatni na wyzysk, a tym 
samym potrzebują szczególnej uwagi ze 
strony krajowych inspektoratów pracy 
i Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 125
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw O
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Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi, podczas gdy 
powinna ułatwiać wymianę umiejętności 
i doświadczeń zawodowych;

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, nie może prowadzić do 
konkurencji w oparciu o niepewne 
warunki pracy oraz uchylanie się od 
obowiązków pracodawcy lub wyzysk, 
oszustwa socjalne i obchodzenie 
przepisów i postanowień układów 
zbiorowych obowiązujących w 
przyjmujących państwach członkowskich, 
ponieważ takie nadużycia prowadzą 
jedynie do napięć między państwami 
członkowskimi, nieuczciwej konkurencji 
między przedsiębiorstwami, dumpingu 
socjalnego i braku zaufania wśród 
pracowników;

Or. en

Poprawka 126
Stefan Berger, Ralf Seekatz

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi, podczas gdy 
powinna ułatwiać wymianę umiejętności 
i doświadczeń zawodowych;

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a przede wszystkim ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi, zwłaszcza że 
stanowi nieproporcjonalny ciężar 
administracyjny dla MŚP, często 
obejmując przemieszczanie się między 
państwami z krótkim wyprzedzeniem 
czasowym, podczas gdy powinna ułatwiać 
wymianę umiejętności i doświadczeń 
zawodowych;

Or. en
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Poprawka 127
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi, podczas gdy 
powinna ułatwiać wymianę umiejętności 
i doświadczeń zawodowych;

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza przegląd 
dyrektywy o delegowaniu pracowników, 
jest przyczyną utrzymujących się napięć 
między państwami członkowskimi, 
podczas gdy mobilność ta powinna 
ułatwiać wymianę umiejętności 
i doświadczeń zawodowych;

Or. hu

Poprawka 128
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi, podczas gdy 
powinna ułatwiać wymianę umiejętności 
i doświadczeń zawodowych;

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi, podczas gdy 
powinna być postrzegana jako szansa i 
powinna ułatwiać wymianę umiejętności 
i doświadczeń zawodowych;

Or. en

Poprawka 129
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw O
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Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi, podczas gdy 
powinna ułatwiać wymianę umiejętności 
i doświadczeń zawodowych;

O. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników, a zwłaszcza ich 
delegowanie, jest przyczyną 
utrzymujących się napięć między 
państwami członkowskimi, podczas gdy 
powinna ułatwiać wymianę umiejętności 
i doświadczeń zawodowych; mając na 
uwadze, że wobec braku pozytywnej 
konwergencji społecznej swobodny 
przepływ pracowników może zaszkodzić 
zarówno regionom pochodzenia 
dotkniętym drenażem mózgów, jak i 
regionom przyjmującym pracowników 
mobilnych, które borykają się z 
nieuczciwą konkurencją;

Or. fr

Poprawka 130
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że 
niedopasowanie umiejętności i niedobór 
kwalifikacji stanowią istotne wyzwanie dla 
rynku pracy oraz systemów kształcenia 
i szkolenia w Unii; mając na uwadze 
ogromny brak umiejętności cyfrowych 
wśród pracowników; mając na uwadze, że 
wzajemne uznawanie i przejrzystość 
kwalifikacji mają kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania tego problemu, podczas gdy 
trudności w uzyskaniu uznania 
kwalifikacji zdobytych za granicą 
stanowią przeszkodę dla mobilności 
transgranicznej;

P. mając na uwadze, że 
niedopasowanie umiejętności i niedobór 
kwalifikacji stanowią istotne wyzwanie dla 
rynku pracy oraz systemów kształcenia 
i szkolenia w Unii; mając na uwadze 
przewidywania, zgodnie z którymi 
polaryzacja pracy będzie postępować i 
będzie więcej miejsc pracy w okolicach 
górnej i dolnej granicy spektrum 
umiejętności; mając na uwadze, że 
swobodny przepływ pracowników i usług 
nie może dodatkowo pogłębiać tej 
tendencji; mając na uwadze, że wzajemne 
uznawanie i przejrzystość kwalifikacji 
mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania 
tego problemu;

Or. en
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Poprawka 131
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że 
niedopasowanie umiejętności i niedobór 
kwalifikacji stanowią istotne wyzwanie dla 
rynku pracy oraz systemów kształcenia 
i szkolenia w Unii; mając na uwadze 
ogromny brak umiejętności cyfrowych 
wśród pracowników; mając na uwadze, że 
wzajemne uznawanie i przejrzystość 
kwalifikacji mają kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania tego problemu, podczas gdy 
trudności w uzyskaniu uznania kwalifikacji 
zdobytych za granicą stanowią przeszkodę 
dla mobilności transgranicznej;

P. mając na uwadze, że 
niedopasowanie umiejętności i niedobór 
kwalifikacji stanowią istotne wyzwanie dla 
rynku pracy oraz systemów kształcenia 
i szkolenia w Unii; mając na uwadze, że 
przepaść cyfrowa między obszarami 
miejskimi a wiejskimi oraz wpływ 
czynników społeczno-strukturalnych 
(wiek, pochodzenie etniczne i płeć) na 
przepaść cyfrową pozostają istotnym 
wyzwaniami, które wymagają szybkich 
rozwiązań; mając na uwadze, że wzajemne 
uznawanie i przejrzystość kwalifikacji 
mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania 
tego problemu, podczas gdy trudności 
w uzyskaniu uznania kwalifikacji 
zdobytych za granicą stanowią przeszkodę 
dla mobilności transgranicznej;

Or. en

Poprawka 132
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że 
niedopasowanie umiejętności i niedobór 
kwalifikacji stanowią istotne wyzwanie dla 
rynku pracy oraz systemów kształcenia 
i szkolenia w Unii; mając na uwadze 
ogromny brak umiejętności cyfrowych 
wśród pracowników; mając na uwadze, że 
wzajemne uznawanie i przejrzystość 

P. mając na uwadze, że 
niedopasowanie umiejętności i niedobór 
kwalifikacji stanowią istotne wyzwanie dla 
rynku pracy oraz systemów kształcenia 
i szkolenia w Unii, a także ujawniają 
znaczną potrzebę udoskonalenia systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego, tak 
by były lepiej dostosowane do przyszłych 
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kwalifikacji mają kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania tego problemu, podczas gdy 
trudności w uzyskaniu uznania kwalifikacji 
zdobytych za granicą stanowią przeszkodę 
dla mobilności transgranicznej;

wyzwań i zdolne do sprostania przyszłym 
wymaganiom, oraz potrzebę 
udoskonalenia systemów 
przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji pracowników; mając na 
uwadze ogromny brak umiejętności 
cyfrowych wśród pracowników, który 
należy rozwiązywać m.in. poprzez uczenie 
się przez całe życie; mając na uwadze, że 
wzajemne uznawanie i przejrzystość 
kwalifikacji mają kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania tego problemu, podczas gdy 
trudności w uzyskaniu uznania kwalifikacji 
zdobytych za granicą stanowią przeszkodę 
dla mobilności transgranicznej; mając na 
uwadze, że w tym kontekście należy 
uwzględnić rozwój systemu uznawania 
nieformalnie zdobytych umiejętności 
i wiedzy, np. w przypadku nieformalnych 
opiekunów; mając na uwadze, że taki 
rozwój jest niezmiernie ważny w świetle 
aktualnych wyzwań i trendów 
demograficznych związanych ze 
starzeniem się społeczeństw państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 133
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że 
niedopasowanie umiejętności i niedobór 
kwalifikacji stanowią istotne wyzwanie dla 
rynku pracy oraz systemów kształcenia 
i szkolenia w Unii; mając na uwadze 
ogromny brak umiejętności cyfrowych 
wśród pracowników; mając na uwadze, że 
wzajemne uznawanie i przejrzystość 
kwalifikacji mają kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania tego problemu, podczas gdy 

P. mając na uwadze, że 
niedopasowanie umiejętności i niedobór 
kwalifikacji stanowią istotne wyzwanie dla 
rynku pracy oraz systemów kształcenia 
i szkolenia w Unii; mając na uwadze 
ogromny brak umiejętności cyfrowych 
i ekologicznych wśród pracowników; 
mając na uwadze, że wzajemne uznawanie 
i przejrzystość kwalifikacji mają kluczowe 
znaczenie dla rozwiązania tego problemu, 
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trudności w uzyskaniu uznania kwalifikacji 
zdobytych za granicą stanowią przeszkodę 
dla mobilności transgranicznej;

podczas gdy trudności w uzyskaniu 
uznania kwalifikacji zdobytych za granicą 
stanowią przeszkodę dla mobilności 
transgranicznej;

Or. en

Poprawka 134
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że 
niedopasowanie umiejętności i niedobór 
kwalifikacji stanowią istotne wyzwanie dla 
rynku pracy oraz systemów kształcenia 
i szkolenia w Unii; mając na uwadze 
ogromny brak umiejętności cyfrowych 
wśród pracowników; mając na uwadze, że 
wzajemne uznawanie i przejrzystość 
kwalifikacji mają kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania tego problemu, podczas gdy 
trudności w uzyskaniu uznania kwalifikacji 
zdobytych za granicą stanowią przeszkodę 
dla mobilności transgranicznej;

P. mając na uwadze, że 
niedopasowanie umiejętności i niedobór 
kwalifikacji stanowią istotne wyzwanie dla 
rynku pracy oraz systemów kształcenia 
i szkolenia w Unii; mając na uwadze 
przewidywania, zgodnie z którymi 
polaryzacja pracy będzie postępować i 
będzie więcej miejsc pracy w okolicach 
górnej i dolnej granicy spektrum 
umiejętności; mając na uwadze, że 
swobodny przepływ pracowników i usług 
nie może dodatkowo pogłębiać tej 
tendencji; mając na uwadze ogromny brak 
umiejętności cyfrowych wśród 
pracowników; mając na uwadze, że 
inwestycje przedsiębiorstw w szkolenie i 
kształcenie oraz w warunki pracy 
i zatrudnienia stanowią istotny instrument 
przyciągający wykwalifikowanych 
pracowników; mając na uwadze, że 
wzajemne uznawanie i przejrzystość 
kwalifikacji mają kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania tego problemu, podczas gdy 
trudności w uzyskaniu uznania kwalifikacji 
zdobytych za granicą stanowią przeszkodę 
dla mobilności transgranicznej;

Or. en
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Poprawka 135
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że swoboda 
świadczenia usług i mobilność 
pracowników są ściśle powiązane ze 
sprawnym i rzetelnym uznawaniem 
kwalifikacji zawodowych z myślą o 
osiągnięciu konwergencji zawodów 
regulowanych w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 136
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Motyw P b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pb. mając na uwadze, że dyrektywa 
2005/36/WE zmieniona dyrektywą 
2013/55/UE wprowadziła europejską 
legitymację zawodową w ramach dalszego 
doskonalenia systemu uznawania 
kwalifikacji, zmniejszenia ciężaru 
administracyjnego związanego 
z uznawaniem kwalifikacji i ułatwiania 
mobilności specjalistów w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 137
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Motyw P c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Pc. mając na uwadze, że zwiększenie 
mobilności pracowników umożliwi im 
bardziej swobodne przemieszczanie się 
tam, gdzie ich umiejętności są potrzebne, 
co pomoże zwiększyć konkurencyjność 
Europy i jej dynamizm gospodarczy;

Or. en

Poprawka 138
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Motyw P d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pd. mając na uwadze, że Komisja 
wybrała pięć testowych zawodów 
(pielęgniarka, farmaceuta, 
psychoterapeuta, przewodnik górski i 
agent nieruchomości), dla których 
wprowadzono europejską legitymację 
zawodową;

Or. en

Poprawka 139
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Motyw P e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pe. mając na uwadze, że przepisy 
unijne umożliwiają innym zawodom 
wdrożenie systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych przewidzianego 
w ramach europejskiej legitymacji 
zawodowej;
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Or. en

Poprawka 140
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Motyw P f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pf. mając na uwadze, że w dyrektywie 
2013/55/UE, wdrażającej dyrektywę 
2005/36/WE, wskazuje się na konieczność 
wprowadzenia wspólnych zasad 
kształcenia w celu wspierania większej 
automatyczności uznawania kwalifikacji 
zawodowych i ułatwiania mobilności 
pracowników;

Or. en

Poprawka 141
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Motyw P g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pg. mając na uwadze, że wspólne 
zasady w zakresie kształcenia naukowego, 
w szczególności o charakterze 
technicznym, wskazują także na istotne 
obszary działalności zawodowej w każdym 
z państw członkowskich oraz że w tym 
celu zawody regulowane o takim samym 
wykształceniu policealnym i wyszkoleniu 
muszą otrzymać tę samą nazwę, aby 
ułatwić mobilność pracowników;

Or. en
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Poprawka 142
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Motyw P h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ph. mając na uwadze, że konieczne jest 
wyeliminowanie wszelkich przeszkód, 
które ograniczają lub uniemożliwiają 
swobodny przepływ pracowników 
i usługodawców w Unii Europejskiej, oraz 
że kwestią priorytetową jest uproszczenie 
procedur identyfikacji i wydawania 
europejskiej legitymacji zawodowej;

Or. en

Poprawka 143
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Motyw P i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pi. mając na uwadze, że dyrektywa 
2005/36/WE, zmieniona dyrektywą 
2013/55/UE, wprowadziła europejską 
legitymację zawodową na potrzeby 
dalszego doskonalenia systemu 
uznawania kwalifikacji i ograniczania 
ciężaru administracyjnego związanego 
z uznawaniem kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 144
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw Q
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Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że skuteczny 
dialog trójstronny może z powodzeniem 
uzupełniać wysiłki rządowe 
i instytucjonalne na rzecz przezwyciężenia 
istniejących napięć i podziałów w UE, 
jednak dialog trójstronny wciąż nie jest 
wystarczająco rozwinięty na szczeblu 
Unii;

Q. mając na uwadze, że skuteczny 
dialog trójstronny i społeczny może 
z powodzeniem uzupełniać wysiłki 
rządowe i instytucjonalne na rzecz 
przezwyciężenia istniejących napięć 
i podziałów w UE; mając na uwadze, że 
zaangażowanie partnerów społecznych na 
wszystkich szczeblach politycznych ma 
potencjał w zakresie doskonalenia 
procesów kształtowania polityki, 
wdrażania i egzekwowania, a także 
wymaga dalszego wzmacniania;

Or. en

Poprawka 145
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że skuteczny 
dialog trójstronny może z powodzeniem 
uzupełniać wysiłki rządowe 
i instytucjonalne na rzecz przezwyciężenia 
istniejących napięć i podziałów w UE, 
jednak dialog trójstronny wciąż nie jest 
wystarczająco rozwinięty na szczeblu Unii;

Q. mając na uwadze, że skuteczny 
dialog trójstronny, społeczny i prowadzony 
w ramach rokowań zbiorowych może 
z powodzeniem uzupełniać wysiłki 
rządowe i instytucjonalne na rzecz 
zwalczania dumpingu socjalnego i 
nadużyć, jednak dialog trójstronny wciąż 
nie jest wystarczająco rozwinięty na 
szczeblu Unii; mając na uwadze, że 
swobodny przepływ pracowników nie 
powinien odbywać się ze szkodą dla praw 
pracowników do reprezentacji, w tym 
prawa do negocjowania, zawierania i 
egzekwowania układów zbiorowych oraz 
do podejmowania działań zbiorowych, a 
także nie powinien naruszać autonomii 
partnerów społecznych w korzystaniu z 
tych praw podstawowych, gdy realizują 
oni interesy społeczne i chronią 
pracowników; mając na uwadze, że 
sprawiedliwa i zrównoważona mobilność 



AM\1220296PL.docx 85/203 PE662.032v01-00

PL

wymaga koncentrowania się na 
pracownikach, ich przedstawicielach i 
związkach zawodowych, a także na 
interesach pracowników i ich 
ugruntowanej wiedzy fachowej;

Or. en

Poprawka 146
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że skuteczny 
dialog trójstronny może z powodzeniem 
uzupełniać wysiłki rządowe 
i instytucjonalne na rzecz przezwyciężenia 
istniejących napięć i podziałów w UE, 
jednak dialog trójstronny wciąż nie jest 
wystarczająco rozwinięty na szczeblu Unii;

Q. mając na uwadze, że skuteczny 
dialog trójstronny i społeczny może 
z powodzeniem uzupełniać wysiłki 
rządowe i instytucjonalne na rzecz 
przezwyciężenia istniejących napięć 
i podziałów w UE; mając na uwadze, że 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
potencjał w zakresie doskonalenia 
procesów kształtowania polityki, 
wdrażania i egzekwowania, jednak dialog 
trójstronny wciąż nie jest wystarczająco 
rozwinięty na szczeblu Unii;

Or. en

Poprawka 147
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że skuteczny 
dialog trójstronny może z powodzeniem 
uzupełniać wysiłki rządowe 
i instytucjonalne na rzecz przezwyciężenia 
istniejących napięć i podziałów w UE, 

Q. mając na uwadze, że skuteczny 
dialog trójstronny i społeczny może 
z powodzeniem uzupełniać wysiłki 
rządowe i instytucjonalne na rzecz 
przezwyciężenia istniejących napięć 
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jednak dialog trójstronny wciąż nie jest 
wystarczająco rozwinięty na szczeblu Unii;

i podziałów w UE; mając na uwadze, że 
zaangażowanie partnerów społecznych ma 
potencjał w zakresie doskonalenia 
procesów kształtowania polityki, 
wdrażania i egzekwowania, a jednak 
dialog trójstronny wciąż nie jest 
wystarczająco rozwinięty na szczeblu Unii;

Or. en

Poprawka 148
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 149
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
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Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw Q b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qb. mając na uwadze, że zlecanie prac 
podwykonawcom, w tym praktyki 
tworzenia oddziałów lub łańcuchów 
podwykonawców, to jeden z głównych 
czynników, które prowadzą do zjawiska 
dumpingu socjalnego, uchylania się przez 
pracodawców od ich obowiązków, 
obchodzenia postanowień układów 
zbiorowych, niestosowania zasady 
sprawiedliwych wynagrodzeń, braku 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
braku godnych warunków pracy, a tym 
samym narażają pracowników mobilnych 
i migrujących na oszustwa i nadużycia;

Or. en

Poprawka 150
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. zauważa, że zasadą przyświecającą 
dyrektywie usługowej jest zasada kraju 
przeznaczenia, i uważa, że przepisu tego 
nie należy zmieniać; podkreśla, że 
swobodny przepływ usług powinien 
odbywać się w poszanowaniu praw 
pracowniczych i socjalnych; przypomina, 
że zasady równego traktowania i 
swobodnego przepływu nie dotyczą 
jedynie usługodawców, lecz mają w takim 
samym stopniu zastosowanie do 
pracowników; uważa, że swobodny 



PE662.032v01-00 88/203 AM\1220296PL.docx

PL

przepływ usług idzie w parze ze swobodną 
i sprawiedliwą mobilnością pracowników 
świadczących te usługi oraz że rynek 
wewnętrzny przynosi korzyści, gdy 
przestrzega się przepisów dotyczących 
warunków pracy oraz zapewnia ochronę 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
mobilnych; podkreśla, że wdrażanie – 
jako minimalny standard – zasad 
zapisanych w Europejskim filarze praw 
socjalnych może przyczyniać się do 
zwiększania praw i ochrony pracowników 
europejskich;

Or. en

Poprawka 151
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1a. podkreśla, że unijne 
prawodawstwo związane ze swobodnym 
przepływem usług nie może w żaden 
sposób wpływać na korzystanie z praw 
podstawowych uznanych w państwach 
członkowskich i na szczeblu unijnym – w 
tym z prawa podejmowania strajku bądź 
innych działań objętych szczególnymi 
systemami stosunków pracy w państwach 
członkowskich, zgodnie z prawem 
krajowym lub praktyką krajową – ani 
wpływać na prawo do negocjowania, 
zawierania i egzekwowania układów 
zbiorowych lub do podejmowania działań 
zbiorowych zgodnie z prawem krajowym 
lub praktyką krajową; podkreśla, że 
przepisy dobrej jakości i ich skuteczne 
wdrożenie są inwestycją długoterminową;

Or. en
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Poprawka 152
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy pracowników mobilnych musi 
obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
niedociągnięciami w ochronie 
pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 
w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług;

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy i życia pracowników mobilnych 
w oparciu o zasadę równego traktowania 
musi obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
utrzymującymi się niedociągnięciami 
w ochronie pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu Unii; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 
w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług; podkreśla 
konieczność niezwłocznego 
wyeliminowania wszelkich niedociągnięć 
regulacyjnych na szczeblu unijnym i 
krajowym;

Or. en

Poprawka 153
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy pracowników mobilnych musi 
obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy i życia pracowników mobilnych 
w oparciu o zasadę równego traktowania 
musi obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
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niedociągnięciami w ochronie 
pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 
w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług;

świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
utrzymującymi się niedociągnięciami 
w ochronie pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu Unii, które 
uwydatniła pandemia COVID-19; 
podkreśla, że pracodawcy muszą 
zapewniać stosowanie obowiązujących 
krajowych przepisów w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa; podkreśla, że nie można 
pozostawiać pracowników w tyle 
w wyniku korzystania przez nich z prawa 
do swobody przepływu lub z powodu 
przepisów Unii dotyczących swobodnego 
świadczenia usług; podkreśla ponadto, że 
gdy pracownicy korzystają z prawa do 
swobodnego przepływu muszą być 
przestrzegane obowiązujące przepisy 
dotyczące dostępu do praw socjalnych i 
ochrony w ramach zabezpieczenia 
społecznego, w tym dotyczące ich 
przenoszenia do innego państwa;

Or. en

Poprawka 154
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy pracowników mobilnych musi 
obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
niedociągnięciami w ochronie 
pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 
w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy i życia pracowników mobilnych musi 
być zagwarantowana, kiedy występuje 
swobodny przepływ pracowników, jak 
również swoboda świadczenia usług; 
uważa, że mobilność pracowników 
świadczących te usługi powinna być także 
sprawiedliwa, zwłaszcza w odniesieniu do 
równości praw, warunków pracy i 
ochrony socjalnej; wyraża zaniepokojenie 
utrzymującymi się niedociągnięciami 
w ochronie pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
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swobodnego świadczenia usług; że nie można pozostawiać pracowników 
w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zmiany obowiązujących przepisów w taki 
sposób, aby prawa pracownicze były w 
nich ważniejsze od swobodnego przepływu 
usług;

Or. en

Poprawka 155
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy pracowników mobilnych musi 
obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
niedociągnięciami w ochronie 
pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 
w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług;

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy i życia pracowników mobilnych 
w oparciu o zasadę równego traktowania 
musi obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
utrzymującymi się strukturalnymi 
niedociągnięciami w ochronie 
pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 
w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 156
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy pracowników mobilnych musi 
obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
niedociągnięciami w ochronie 
pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 
w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług;

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy pracowników mobilnych musi 
obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
niedociągnięciami w ochronie 
pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 
w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług; podkreśla, 
że swobodny przepływ pracowników musi 
iść w parze z możliwością przenoszenia 
praw i obowiązków w zakresie ochrony 
socjalnej oraz uczciwych i sprawiedliwych 
warunków pracy, uznawania dyplomów, 
kwalifikacji i umiejętności oraz dostępu 
do szkoleń;

Or. fr

Poprawka 157
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy pracowników mobilnych musi 
obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
niedociągnięciami w ochronie 
pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy pracowników mobilnych musi 
obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
niedociągnięciami w ochronie 
pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 
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w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług;

w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług; 
przypomina, że wszelkie ograniczenia na 
granicach, nawet jeżeli zostały 
wprowadzone w odpowiedzi na poważny 
kryzys w zakresie zdrowia publicznego, 
powinny uwzględniać i odpowiadać na 
trudną sytuację pracowników mobilnych;

Or. en

Poprawka 158
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy pracowników mobilnych musi 
obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
niedociągnięciami w ochronie 
pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 
w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług;

1. przypomina, że ochrona warunków 
pracy pracowników mobilnych musi 
obejmować swobodny przepływ 
pracowników, jak również swobodę 
świadczenia usług; wyraża zaniepokojenie 
niedociągnięciami w ochronie 
pracowników transgranicznych 
i mobilnych na szczeblu UE, które 
ujawniła pandemia COVID-19; podkreśla, 
że nie można pozostawiać pracowników 
w tyle w wyniku korzystania przez nich 
z prawa do swobody przepływu lub 
z powodu przepisów Unii dotyczących 
swobodnego świadczenia usług; podkreśla, 
że pracodawca musi ponosić pełną 
odpowiedzialność za ochronę zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników bez 
ponoszenia kosztów przez pracowników, 
także podczas pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 159
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
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Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 160
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża zaniepokojenie obecnym 
brakiem zharmonizowanej interpretacji 
prawa Unii przez państwa członkowskie, 
przykładowo niedawno zmienionej 
dyrektywy o delegowaniu pracowników1, 
co prowadzi do braku jasności prawa i 
obciążeń biurokratycznych dla 
przedsiębiorstw świadczących usługi 
w różnych państwach członkowskich; 
wzywa Komisję, aby udzielała państwom 
członkowskim bezpośredniego wsparcia 
w całym procesie transpozycji w celu 
zapewnienia jednolitej interpretacji prawa 
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europejskiego;
________________________________
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 
2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE 
dotyczącą delegowania pracowników w 
ramach świadczenia usług (Dz.U. L 173 z 
9.7.2018, s. 16).

Or. en

Poprawka 161
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, 
Sylvie Brunet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla w związku z tym 
konieczność zwrócenia szczególnej uwagi 
na pracowników mieszkających w 
najbardziej oddalonych regionach Unii 
Europejskiej oraz potrzebę wspierania 
możliwości dostania się tych pracowników 
na kontynent i z powrotem oraz ich 
mobilności między samymi regionami 
najbardziej oddalonymi.

Or. fr

Poprawka 162
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża ubolewanie, że w 2019 r. 
tylko 4,2 %1 obywateli UE w wieku 
produkcyjnym mieszkało w państwie UE 
innym niż państwo, którego są 
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obywatelami; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia starań na 
rzecz ograniczenia barier dla mobilności 
pracowników i przedsiębiorstw;
___________________________
1 Komisja Europejska, Sprawozdanie 
roczne za 2019 r. w sprawie mobilności 
pracowników wewnątrz UE, styczeń 
2020 r.

Or. en

Poprawka 163
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że należy zapewnić 
swobodny przepływ pracowników w celu 
ochrony zatrudnienia i gospodarki 
niektórych regionów oraz utrzymania 
niektórych rodzajów działalności, takich 
jak działalność rolnicza;

Or. fr

Poprawka 164
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. wzywa do tego, aby we wszystkich 
nowych przepisach Unii dotyczących 
mobilności pracowników i usług 
wprowadzać zapisy o ochronie praw 
podstawowych pracowników; podkreśla, 
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że w przypadku zmiany Traktatu należy 
włączyć do niego protokół w sprawie 
postępu społecznego w celu dopilnowania, 
by w razie konfliktu podstawowe prawa 
socjalne miały pierwszeństwo przed 
swobodami gospodarczymi;

Or. en

Poprawka 165
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. wzywa państwa członkowskie do 
należytego i terminowego wdrożenia i 
monitorowania stosowania zmienionej 
dyrektywy o delegowaniu pracowników, 
by chronić ich podczas delegowania w 
związku ze swobodą świadczenia usług 
poprzez ustanowienie obowiązkowych 
przepisów dotyczących warunków pracy 
oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników;

Or. en

Poprawka 166
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, 
Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini

Projekt rezolucji
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego skorzystania z możliwości 
zastosowania postanowień dotyczących 
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wynagrodzeń i warunków pracy 
zawartych we wszystkich układach 
zbiorowych wobec pracowników 
delegowanych w UE, aby maksymalnie 
zapewnić równe wynagrodzenie za tę 
samą pracę w tym samym miejscu dla 
pracowników oraz równe warunki 
działania dla przedsiębiorstw w ramach 
wdrażania zmienionej dyrektywy 
o delegowaniu pracowników; 

Or. en

Poprawka 167
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro

Projekt rezolucji
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1f. zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie szeroko zakrojonej 
analizy tendencji charakteryzujących 
delegowanych pracowników z państw 
trzecich w odniesieniu do ich warunków 
pracy i podkreśla potrzebę wprowadzenia 
ewentualnych środków politycznych na 
szczeblu unijnym lub krajowym w oparciu 
o wyniki tej analizy; 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 
wspomniany wyzysk obejmuje nadużycia 
takie jak fikcyjne delegowanie 
pracowników, fikcyjne samozatrudnienie, 
nieuczciwe podwykonawstwo, oszukańcze 
działania agencji zatrudnienia, zakładanie 
firm przykrywek i praca nierejestrowana; 
podkreśla, że pracownicy będący 
obywatelami państw trzecich mogą 
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pracować w ramach pozwoleń na pracę 
w UE pod warunkiem, że wszystkie środki 
ochrony przewidziane krajowym i 
unijnym prawem pracy skutecznie 
zapewniają ochronę i godne warunki 
pracy również dla obywateli państw 
trzecich oraz że nie będzie to skutkować 
zakłóceniami na rynku pracy; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia zgodności z obowiązującymi 
przepisami i zasadami dotyczącymi 
warunków zatrudnienia w przypadku 
obywateli państw trzecich w celu 
wyeliminowania nadużyć, a także wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
środków ochronnych przewidzianych w 
dyrektywie 2009/52/WE, przy 
jednoczesnym zapewnieniu dostępnych i 
skutecznych mechanizmów wnoszenia 
skarg, które umożliwiają skuteczne 
odzyskiwanie należnych wynagrodzeń i 
składek na ubezpieczenie społeczne;

Or. en

Poprawka 168
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina o charakterze 
ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw 
w strategicznych sektorach przemysłu, 
które są kluczowym źródłem zatrudnienia 
i działalności pracowników mobilnych 
i przedsiębiorstw usługowych oraz na które 
ogromny wpływ mają nieskoordynowane 
i nadmiernie długie kwarantanny 
wprowadzane przez państwa członkowskie 
w ramach walki z pandemią;

2. przypomina o charakterze 
ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw 
w strategicznych sektorach przemysłu, 
które są kluczowym źródłem zatrudnienia 
i działalności pracowników mobilnych 
i przedsiębiorstw usługowych oraz na które 
ogromny wpływ mają nieskoordynowane 
działania, jak np. kwarantanny, 
wprowadzane przez państwa członkowskie 
w ramach walki z pandemią; ubolewa, że w 
swoim podejściu do przywrócenia 
swobody przemieszczania się Komisja 
skupiła się raczej na świadczeniu usług 
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niż na zapewnieniu bezpiecznych 
warunków pracownikom;

Or. en

Poprawka 169
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina o charakterze 
ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw 
w strategicznych sektorach przemysłu, 
które są kluczowym źródłem zatrudnienia 
i działalności pracowników mobilnych 
i przedsiębiorstw usługowych oraz na które 
ogromny wpływ mają nieskoordynowane 
i nadmiernie długie kwarantanny 
wprowadzane przez państwa członkowskie 
w ramach walki z pandemią;

2. przypomina o charakterze 
ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw 
w strategicznych sektorach przemysłu, 
które są kluczowym źródłem zatrudnienia 
i działalności pracowników mobilnych 
i przedsiębiorstw usługowych oraz na które 
ogromny wpływ mają nieskoordynowane 
i nadmiernie długie kwarantanny lub różne 
zasady dotyczące obowiązkowych testów 
na COVID-19 wprowadzane przez 
państwa członkowskie w ramach walki 
z pandemią;

Or. en

Poprawka 170
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina o charakterze 
ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw 
w strategicznych sektorach przemysłu, 
które są kluczowym źródłem zatrudnienia 
i działalności pracowników mobilnych 
i przedsiębiorstw usługowych oraz na które 
ogromny wpływ mają nieskoordynowane 

2. przypomina o charakterze 
ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw 
w strategicznych sektorach przemysłu, 
które są kluczowym źródłem zatrudnienia 
i działalności pracowników mobilnych 
i przedsiębiorstw usługowych oraz na które 
ogromny wpływ mają nieskoordynowane 
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i nadmiernie długie kwarantanny 
wprowadzane przez państwa członkowskie 
w ramach walki z pandemią;

i nadmiernie długie kwarantanny 
wprowadzane przez państwa członkowskie 
w ramach walki z pandemią; ubolewa, że w 
swoim podejściu do przywrócenia 
swobody przemieszczania się Komisja 
skupiła się raczej na zapewnianiu 
towarów i usług niż bezpiecznych 
warunków pracownikom;

Or. en

Poprawka 171
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina o charakterze 
ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw 
w strategicznych sektorach przemysłu, 
które są kluczowym źródłem zatrudnienia 
i działalności pracowników mobilnych 
i przedsiębiorstw usługowych oraz na które 
ogromny wpływ mają nieskoordynowane 
i nadmiernie długie kwarantanny 
wprowadzane przez państwa członkowskie 
w ramach walki z pandemią;

2. przypomina o charakterze 
ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw 
w strategicznych sektorach przemysłu, 
które są kluczowym źródłem zatrudnienia 
i działalności pracowników mobilnych 
i przedsiębiorstw usługowych oraz na które 
ogromny wpływ mają nieskoordynowane 
i nadmiernie długie kwarantanny 
wprowadzane przez państwa członkowskie 
w ramach walki z pandemią; ubolewa, że w 
swoim podejściu do przywrócenia 
swobody przemieszczania się Komisja 
skupiła się raczej na świadczeniu ludziom 
bezpiecznych usług niż na zapewnieniu 
bezpiecznych warunków pracownikom;

Or. en

Poprawka 172
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2



PE662.032v01-00 102/203 AM\1220296PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina o charakterze 
ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw 
w strategicznych sektorach przemysłu, 
które są kluczowym źródłem zatrudnienia 
i działalności pracowników mobilnych 
i przedsiębiorstw usługowych oraz na które 
ogromny wpływ mają nieskoordynowane 
i nadmiernie długie kwarantanny 
wprowadzane przez państwa członkowskie 
w ramach walki z pandemią;

2. przypomina o charakterze 
ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw 
w strategicznych sektorach przemysłu, 
które są kluczowym źródłem zatrudnienia 
i działalności pracowników mobilnych 
i przedsiębiorstw usługowych oraz na które 
ogromny wpływ mają nieskoordynowane 
i nadmiernie długie kwarantanny 
wprowadzane przez państwa członkowskie 
w ramach walki z pandemią; wzywa 
Komisję do szybkiego przedstawienia 
przepisów dotyczących przestrzegania 
praw pracowników w UE w całym 
łańcuchu dostaw;

Or. en

Poprawka 173
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że nadmiernie długie 
kwarantanny, często nakładane przed 
przybyciem i po powrocie, mogą stanowić 
duże obciążenie dla przedsiębiorstw, 
a także dla pracowników mobilnych 
i przygranicznych oraz ich rodzin, 
zwłaszcza w sektorach charakteryzujących 
się dużą mobilnością;

3. przypomina, że kwarantanny 
sanitarne, które są kluczowe dla zdrowia 
publicznego, mogą stanowić wyzwanie dla 
przedsiębiorstw, a także dla pracowników 
mobilnych i przygranicznych oraz ich 
rodzin, zwłaszcza w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością; 
wzywa państwa członkowskie do 
rozszerzenia ochrony w ramach 
zabezpieczenia społecznego, dostępu do 
zasiłku chorobowego i tymczasowych 
programów dla bezrobotnych, aby chronić 
pracowników transgranicznych i 
mobilnych dotkniętych kryzysem, a 
w efekcie ubóstwem, wykluczeniem 
społecznym i trudnymi warunkami życia;

Or. en
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Poprawka 174
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że nadmiernie długie 
kwarantanny, często nakładane przed 
przybyciem i po powrocie, mogą stanowić 
duże obciążenie dla przedsiębiorstw, 
a także dla pracowników mobilnych 
i przygranicznych oraz ich rodzin, 
zwłaszcza w sektorach charakteryzujących 
się dużą mobilnością;

3. przypomina, że brak 
zharmonizowanych okresów 
kwarantanny, wymogów w zakresie testów 
i restrykcji dotyczących podróżowania 
w ramach UE może stanowić duże 
obciążenie dla przedsiębiorstw, a także dla 
pracowników mobilnych i przygranicznych 
oraz ich rodzin, zwłaszcza w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością;

Or. en

Poprawka 175
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że nadmiernie długie 
kwarantanny, często nakładane przed 
przybyciem i po powrocie, mogą stanowić 
duże obciążenie dla przedsiębiorstw, 
a także dla pracowników mobilnych 
i przygranicznych oraz ich rodzin, 
zwłaszcza w sektorach charakteryzujących 
się dużą mobilnością;

3. przypomina, że niezbędne mogą 
być nadmiernie długie kwarantanny, często 
nakładane przed przybyciem i po 
powrocie, które mogą stanowić obciążenie 
dla pracowników mobilnych 
i przygranicznych, zwłaszcza w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością , i 
mogą skutkować redukcją godzin pracy 
lub redukcją płac dla objętych nimi 
pracowników;

Or. en
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Poprawka 176
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że nadmiernie długie 
kwarantanny, często nakładane przed 
przybyciem i po powrocie, mogą stanowić 
duże obciążenie dla przedsiębiorstw, 
a także dla pracowników mobilnych 
i przygranicznych oraz ich rodzin, 
zwłaszcza w sektorach charakteryzujących 
się dużą mobilnością;

3. przypomina, że nadmiernie długie 
kwarantanny, często nakładane przed 
przybyciem i po powrocie, mogą stanowić 
duże obciążenie dla przedsiębiorstw, 
a także dla pracowników mobilnych 
i przygranicznych oraz ich rodzin, 
zwłaszcza w sektorach charakteryzujących 
się dużą mobilnością; zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się pandemii jest 
jednak możliwe, tylko jeżeli istnieją ścisłe 
zabezpieczenia;

Or. hu

Poprawka 177
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że nadmiernie długie 
kwarantanny, często nakładane przed 
przybyciem i po powrocie, mogą stanowić 
duże obciążenie dla przedsiębiorstw, 
a także dla pracowników mobilnych 
i przygranicznych oraz ich rodzin, 
zwłaszcza w sektorach charakteryzujących 
się dużą mobilnością;

3. przypomina, że nadmiernie długie 
kwarantanny, często nakładane przed 
przybyciem i po powrocie, mogą stanowić 
duże obciążenie dla przedsiębiorstw, 
a także dla pracowników mobilnych 
i przygranicznych oraz ich rodzin, 
zwłaszcza w sektorach charakteryzujących 
się dużą mobilnością; wzywa państwa 
członkowskie do rozszerzenia ochrony w 
ramach zabezpieczenia społecznego, 
dostępu do zasiłku chorobowego i 
tymczasowych programów dla 
bezrobotnych, aby chronić dotkniętych 
kryzysem pracowników transgranicznych i 
mobilnych;

Or. en
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Poprawka 178
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina, że nadmiernie długie 
kwarantanny, często nakładane przed 
przybyciem i po powrocie, mogą stanowić 
duże obciążenie dla przedsiębiorstw, 
a także dla pracowników mobilnych 
i przygranicznych oraz ich rodzin, 
zwłaszcza w sektorach charakteryzujących 
się dużą mobilnością;

3. przypomina, że nadmiernie długie 
kwarantanny, często nakładane przed 
przybyciem i po powrocie, mogą stanowić 
duże obciążenie dla przedsiębiorstw, 
a także dla pracowników mobilnych 
i przygranicznych oraz ich rodzin, 
zwłaszcza w sektorach charakteryzujących 
się dużą mobilnością; wzywa państwa 
członkowskie do rozszerzenia ochrony w 
ramach zabezpieczenia społecznego, 
dostępu do zasiłku chorobowego i 
tymczasowych programów dla 
bezrobotnych również dla pracowników 
mobilnych;

Or. en

Poprawka 179
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że nieprzerwane dostawy w 
całej UE takich podstawowych towarów, 
jak żywność, wyroby medyczne czy środki 
ochrony mają zasadnicze znaczenie dla 
życia codziennego jej mieszkańców; 
wzywa Komisję, by przedstawiła wniosek 
dotyczący znowelizowanej dyrektywy w 
sprawie infrastruktury krytycznej w celu 
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zapewnienia stałego swobodnego 
przepływu podstawowych towarów i usług 
na rynku wewnętrznym w czasach takich 
kryzysów jak pandemia;

Or. en

Poprawka 180
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby uznały 
w szczególności osoby zatrudnione 
w strategicznych łańcuchach dostaw na 
potrzeby produkcji, takich jak przemysł 
stoczniowy i budowlany, za pracowników 
niezbędnych lub pracowników 
o krytycznym znaczeniu oraz zwolniły je 
z tego względu z wymogu poddawania się 
ścisłej kwarantannie zgodnie z zaleceniem 
Rady w sprawie skoordynowanego 
podejścia do ograniczania swobodnego 
przepływu w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19;

skreśla się

Or. en

Poprawka 181
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby uznały 
w szczególności osoby zatrudnione 

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby uznały 
w szczególności pracowników mobilnych 
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w strategicznych łańcuchach dostaw na 
potrzeby produkcji, takich jak przemysł 
stoczniowy i budowlany, za pracowników 
niezbędnych lub pracowników 
o krytycznym znaczeniu oraz zwolniły je 
z tego względu z wymogu poddawania się 
ścisłej kwarantannie zgodnie z zaleceniem 
Rady w sprawie skoordynowanego 
podejścia do ograniczania swobodnego 
przepływu w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19;

zatrudnionych w strategicznych branżach, 
takich jak opieka zdrowotna i zbiory, za 
pracowników niezbędnych lub 
pracowników o krytycznym znaczeniu oraz 
objęły ich z tego względu regulacjami 
zgodnie z zaleceniem Rady w sprawie 
skoordynowanego podejścia do 
ograniczania swobodnego przepływu 
w odpowiedzi na pandemię COVID-19; 
przypomina, w celu zapewnienia równego 
traktowania pracowników lokalnych i 
transgranicznych, o konieczności 
zapewnienia przez państwa członkowskie 
najwyższych standardów w zakresie płac, 
ochrony socjalnej i warunków pracy;

Or. en

Poprawka 182
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby uznały 
w szczególności osoby zatrudnione 
w strategicznych łańcuchach dostaw na 
potrzeby produkcji, takich jak przemysł 
stoczniowy i budowlany, za pracowników 
niezbędnych lub pracowników 
o krytycznym znaczeniu oraz zwolniły je 
z tego względu z wymogu poddawania się 
ścisłej kwarantannie zgodnie z zaleceniem 
Rady w sprawie skoordynowanego 
podejścia do ograniczania swobodnego 
przepływu w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19;

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby uznały pracowników 
mobilnych zatrudnionych 
w strategicznych łańcuchach dostaw na 
potrzeby produkcji, np. urządzeń 
medycznych, za pracowników niezbędnych 
lub pracowników o krytycznym znaczeniu 
oraz zwolniły je z tego względu z wymogu 
poddawania się ścisłej kwarantannie, jeżeli 
nie występuje zagrożenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa publicznego, zgodnie 
z zaleceniem Rady w sprawie 
skoordynowanego podejścia do 
ograniczania swobodnego przepływu 
w odpowiedzi na pandemię COVID-19;

Or. en
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Poprawka 183
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby uznały 
w szczególności osoby zatrudnione 
w strategicznych łańcuchach dostaw na 
potrzeby produkcji, takich jak przemysł 
stoczniowy i budowlany, za pracowników 
niezbędnych lub pracowników 
o krytycznym znaczeniu oraz zwolniły je 
z tego względu z wymogu poddawania się 
ścisłej kwarantannie zgodnie z zaleceniem 
Rady w sprawie skoordynowanego 
podejścia do ograniczania swobodnego 
przepływu w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19;

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby uznały 
w szczególności osoby zatrudnione 
w strategicznych łańcuchach dostaw na 
potrzeby produkcji, takich jak przemysł 
stoczniowy i budowlany, za pracowników 
niezbędnych lub pracowników 
o krytycznym znaczeniu oraz zwolniły je 
z tego względu z wymogu poddawania się 
ścisłej kwarantannie zgodnie z zaleceniem 
Rady w sprawie skoordynowanego 
podejścia do ograniczania swobodnego 
przepływu w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19, pod warunkiem że mogą one 
przedstawić co najmniej dwa negatywne 
testy wykonane w odstępie minimum 48 
godzin;

Or. hu

Poprawka 184
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby uznały 
w szczególności osoby zatrudnione 
w strategicznych łańcuchach dostaw na 
potrzeby produkcji, takich jak przemysł 
stoczniowy i budowlany, za pracowników 
niezbędnych lub pracowników 
o krytycznym znaczeniu oraz zwolniły je 
z tego względu z wymogu poddawania się 
ścisłej kwarantannie zgodnie z zaleceniem 
Rady w sprawie skoordynowanego 

4. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby uznały 
w szczególności osoby zatrudnione 
w strategicznych łańcuchach dostaw na 
potrzeby produkcji, takich jak przemysł 
stoczniowy i budowlany, za pracowników 
niezbędnych lub pracowników 
o krytycznym znaczeniu oraz zwolniły je 
z tego względu z wymogu poddawania się 
ścisłej kwarantannie zgodnie z zaleceniem 
Rady w sprawie skoordynowanego 
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podejścia do ograniczania swobodnego 
przepływu w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19;

podejścia do ograniczania swobodnego 
przepływu w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19; przypomina, w celu 
zapewnienia równego traktowania 
pracowników lokalnych i 
transgranicznych, o konieczności 
umożliwienia i ułatwienia przez państwa 
członkowskie przekraczania granic 
w celach służbowych, jeżeli praca 
w danych sektorach jest dozwolona 
w przyjmującym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 185
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że zlecanie prac 
podwykonawcom, w tym praktyki 
tworzenia oddziałów lub łańcuchów 
podwykonawców, to jeden z głównych 
czynników, które prowadzą do zjawiska 
dumpingu socjalnego, uchylania się przez 
pracodawców od ich obowiązków, 
obchodzenia postanowień układów 
zbiorowych, braku sprawiedliwych 
wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz godnych warunków pracy, 
a tym samym narażają pracowników 
mobilnych i migrujących na oszustwa 
i nadużycia; wzywa Komisję do podjęcia 
działań ustawodawczych w celu 
ograniczenia możliwej długości łańcucha 
podwykonawców, a także zapewnienia 
ogólnej solidarnej odpowiedzialności w 
całym łańcuchu podwykonawców z myślą 
o ochronie praw pracowników; podkreśla, 
że taka inicjatywa zwiększyłaby 
przejrzystość i wzmocniła 
odpowiedzialność głównych wykonawców 
w łańcuchach podwykonawców poprzez 
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zapewnienie skutecznych sankcji, wypłaty 
zaległych należności i odszkodowań 
w przypadku nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa pracy, 
w tym dolnych limitów wynagrodzeń 
wynikających z układów zbiorowych lub 
z ustawowej płacy minimalnej, 
obchodzenia i uchylania się od 
obowiązków w zakresie składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków oraz 
naruszania praw do organizowania 
i prowadzenia rokowań zbiorowych;

Or. en

Poprawka 186
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że zlecanie prac 
podwykonawcom, w tym praktyki 
tworzenia oddziałów lub łańcuchów 
podwykonawców, to jeden z głównych 
czynników, które prowadzą do zjawiska 
dumpingu socjalnego, uchylania się przez 
pracodawców od ich obowiązków, 
obchodzenia postanowień układów 
zbiorowych, niestosowania zasady 
sprawiedliwych wynagrodzeń, braku 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
braku godnych warunków pracy, a tym 
samym narażają pracowników mobilnych 
i migrujących na oszustwa i nadużycia; 
wzywa Komisję do podjęcia działań 
ustawodawczych w celu ograniczenia 
możliwej długości łańcucha 
podwykonawców, a także zapewnienia 
ogólnej solidarnej odpowiedzialności w 
całym łańcuchu podwykonawców z myślą 
o ochronie praw pracowników; podkreśla, 
że taka inicjatywa zwiększyłaby 
przejrzystość i wzmocniła 
odpowiedzialność głównych wykonawców 
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w łańcuchach podwykonawców poprzez 
zapewnienie skutecznych sankcji, wypłaty 
zaległych należności i odszkodowań 
w przypadku nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa pracy, 
w tym dolnych limitów wynagrodzeń 
wynikających z układów zbiorowych lub 
z ustawowej płacy minimalnej, a także 
w przypadku obchodzenia i uchylania się 
od obowiązków w zakresie składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków lub 
naruszania praw do organizowania 
i prowadzenia rokowań zbiorowych;

Or. en

Poprawka 187
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do 
przeanalizowania rozwoju sytuacji w 
dziedzinie mobilności pracowników, w 
szczególności zjawiska drenażu mózgów w 
niektórych sektorach i regionach; 
podkreśla, że walka z drenażem mózgów 
idzie w parze z walką z dumpingiem 
socjalnym i z pozytywną konwergencją 
społeczną;

Or. fr

Poprawka 188
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina, że państwa 
członkowskie powinny umożliwiać i 
ułatwiać przekraczanie granic w celach 
służbowych, jeżeli praca w danych 
sektorach jest dozwolona w przyjmującym 
państwie członkowskim, w celu 
zapewnienia równego traktowania 
pracowników lokalnych i mobilnych;

Or. en

Poprawka 189
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa Komisję do podjęcia działań 
ustawodawczych w celu ograniczenia 
możliwej długości łańcucha 
podwykonawców, a także zapewnienia 
ogólnej solidarnej odpowiedzialności w 
całym łańcuchu podwykonawców z myślą 
o ochronie praw pracowników; podkreśla, 
że taka inicjatywa zwiększyłaby 
przejrzystość i wzmocniła 
odpowiedzialność głównych wykonawców 
w łańcuchach podwykonawców poprzez 
zapewnienie skutecznych sankcji, wypłaty 
zaległych należności i odszkodowań 
w przypadku nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa pracy, 
w tym dolnych limitów wynagrodzeń 
wynikających z układów zbiorowych lub 
z ustawowej płacy minimalnej, a także 
w przypadku obchodzenia i uchylania się 
od obowiązków w zakresie składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków lub 
naruszania praw do organizowania 
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i prowadzenia rokowań zbiorowych;

Or. en

Poprawka 190
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa Komisję do dalszego 
monitorowania wyników państw 
członkowskich w zakresie transpozycji i 
stosowania przepisów dotyczących 
swobodnego przepływu pracowników; 
wzywa Komisję do ustanowienia jasnych 
wskaźników ilościowych i jakościowych, w 
tym w kontekście europejskiego semestru i 
publikacji zaleceń dla poszczególnych 
krajów, w celu monitorowania wdrażania 
i egzekwowania przepisów dotyczących 
swobodnego przepływu pracowników, 
oraz do zaproponowania zaleceń w celu 
zapewnienia pracownikom mobilnym 
sprawiedliwych, uczciwych i godziwych 
warunków życia i pracy;

Or. fr

Poprawka 191
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa również w tym kontekście 
Komisję do podjęcia problemu nadużyć 
wobec pracowników tymczasowych, w tym 
będących następstwem korzystania z firm 
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rekrutacyjnych i innych firm 
pośredniczących w łańcuchu dostaw, oraz 
do dopilnowania, by np. wewnątrzunijni 
pracownicy mobilni i migracyjni na 
umowach na czas określony zawartych 
z agencjami pracy tymczasowej lub 
innymi pośrednikami na rynku pracy 
mieli zapewnione równe traktowanie, w 
tym m.in. godne warunki pracy i życia 
oraz dostęp do pełnych informacji na 
temat ich praw, warunków pracy i 
ochrony przed nadużyciami w rekrutacji;

Or. en

Poprawka 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa również w tym kontekście 
Komisję do podjęcia problemu nadużyć 
wobec pracowników tymczasowych, w tym 
będących następstwem korzystania z firm 
rekrutacyjnych i innych firm 
pośredniczących w łańcuchu dostaw, oraz 
do dopilnowania, by np. wewnątrzunijni 
pracownicy mobilni i migracyjni na 
umowach na czas określony zawartych 
z agencjami pracy tymczasowej lub 
innymi pośrednikami na rynku pracy 
mieli zapewnione równe traktowanie, w 
tym m.in. godne warunki pracy i życia 
oraz dostęp do pełnych informacji na 
temat ich warunków pracy i ochrony 
przed nadużyciami w rekrutacji;

Or. en

Poprawka 193
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
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Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego 
gwarantującego, że przedsiębiorstwo 
organizujące usługi, które mają być 
świadczone w imieniu innego 
przedsiębiorstwa, może zostać obarczone 
odpowiedzialnością za wypłacenie 
pracownikom wszystkich przysługujących 
im należności lub składek należnych 
publicznym funduszom lub instytucjom 
partnerów społecznych, regulowanych 
przez prawo lub układ zbiorowy, oprócz 
lub zamiast pracodawcy;

Or. en

Poprawka 194
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4d. wzywa Komisję do zbadania luk w 
ochronie pracowników oraz konieczności 
zmiany dyrektywy 2008/104/WE w 
sprawie pracy tymczasowej w celu 
zapewnienia pracownikom tymczasowym 
godnych warunków pracy i zatrudnienia; 
przypomina o znaczeniu zaangażowania 
partnerów społecznych w projektowanie i 
wdrażanie regulacji dotyczących 
świadczenia usług i wykonywania 
zawodów; podkreśla w związku z tym 
konieczność umieszczenia ochrony 
pracowników i zaangażowania partnerów 
społecznych w centrum wszystkich 
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istotnych polityk unijnych w celu 
zapewnienia demokratycznego 
funkcjonowania, wzrostu gospodarczego 
oraz wysokich standardów społecznych 
i środowiskowych; wzywa Komisję do 
propagowania, a państwa członkowskie do 
gwarantowania dostępu związków 
zawodowych do miejsc zatrudnienia 
zgodnie z praktyką krajową; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
podjęcia działań na rzecz wzmocnienia i 
promowania dialogu społecznego i 
autonomii partnerów społecznych oraz do 
zachęcania pracowników do zrzeszania 
się, gdyż jest to jedno z kluczowych 
narzędzi, które umożliwiają osiągnięcie 
wysokich standardów zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 195
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4e. podkreśla, że zamierzenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ, 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
strategii na rzecz równouprawnienia płci 
muszą również znaleźć odzwierciedlenie w 
podejściu do jednolitego rynku, 
promującym wysokie standardy społeczne 
i środowiskowe jako warunek wstępny 
wzrostu wydajności; podkreśla, jak istotne 
dla osiągnięcia tych zamierzeń są 
zamówienia publiczne;

Or. en
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Poprawka 196
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować 
sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych;

5. wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, by ich krajowe organy 
nadzoru dysponowały odpowiednimi 
środkami umożliwiającymi powstrzymanie 
oszustw;

Or. fr

Poprawka 197
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować 
sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych;

5. apeluje do Komisji o dopilnowanie 
jako kwestii priorytetowej, aby Europejski 
Urząd ds. Pracy osiągnął operacyjność, tak 
by zagwarantować sprawiedliwą mobilność 
opartą na prawach, dostateczne 
informacje dla pracowników 
i pracodawców na temat ich praw 
i obowiązków oraz skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych; jest zdania, że Europejski 
Urząd ds. Pracy powinien skoncentrować 
się na lepszym egzekwowaniu i wdrażaniu 
istniejących przepisów UE, tak by 
zapewnić uczciwą i sprawiedliwą 
konkurencję w obrębie jednolitego rynku; 
podkreśla, że aby Europejski Urząd 
ds. Pracy był skuteczny w zwalczaniu 
nielegalnych praktyk oraz wyzysku i 
nadużyć wobec pracowników, powinien za 
swój priorytet przyjąć rozwijanie bazy 
danych czasu rzeczywistego, która 
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pozwala weryfikować informacje od 
usługodawców zagranicznych, oraz 
powinien nakładać sankcje na 
przedsiębiorstwa nieprzestrzegające 
przepisów; podkreśla, że Europejski Urząd 
ds. Pracy musi dysponować dostatecznymi 
zasobami, by móc należycie realizować 
swoje zadania; podkreśla, że włączenie 
europejskiej sieci służb zatrudnienia 
(EURES) do Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy powinno wzmocnić powiązanie 
między wspieraniem swobody przepływu 
i dostarczaniem informacji a zgodnością 
z właściwymi ramami prawnymi, które 
zapewniają ochronę pracowników 
mobilnych i obywateli;

Or. en

Poprawka 198
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować 
sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych;

5. wzywa Komisję do jak 
najszybszego zapewnienia pełnej 
operacyjności Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy w celu zwiększenia możliwości 
przenoszenia praw pracowników 
mobilnych, zapewnienia sprawiedliwej 
mobilności, lepszej koordynacji między 
krajowymi inspektoratami pracy oraz 
skutecznego transgranicznego 
egzekwowania praw pracowniczych; 
wzywa również Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia rozszerzenia 
mandatu Europejskiego Urzędu ds. Pracy 
poprzez przyznanie mu rzeczywistych 
uprawnień do inicjatywy w zakresie 
inspekcji, przeprowadzania kontroli oraz 
nakładania kar i grzywn; wzywa zatem 
Komisję do uwzględnienia tych aspektów 
w ocenie mandatu Europejskiego Urzędu 
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ds. Pracy zaplanowanej na 2024 r. oraz do 
zaangażowania zainteresowanych stron; 
podkreśla, że zarządzanie Europejskim 
Urzędem ds. Pracy powinno przebiegać 
według tej samej trójstronnej struktury co 
zarządzanie pozostałymi agencjami;

Or. fr

Poprawka 199
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować 
sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych;

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy możliwie 
jak najszybciej osiągnął operacyjność, tak 
by zagwarantować sprawiedliwą mobilność 
i skuteczne transgraniczne egzekwowanie 
praw pracowniczych; podkreśla, że aby 
Europejski Urząd ds. Pracy był skuteczny 
w zwalczaniu nielegalnych praktyk oraz 
wyzysku i nadużyć wobec pracowników, 
powinien za swój priorytet przyjąć 
rozwijanie bazy danych czasu 
rzeczywistego, która pozwala weryfikować 
informacje od usługodawców 
zagranicznych, oraz powinien nakładać 
sankcje na przedsiębiorstwa 
nieprzestrzegające przepisów;

Or. en

Poprawka 200
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować 
sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych;

5. wzywa Komisję do intensyfikacji 
działań i niezwłocznego zapewnienia 
operacyjności Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy w celu poprawy stosowania i 
egzekwowania prawa unijnego 
dotyczącego mobilności pracowników i 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, tak by zagwarantować 
sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych;

Or. en

Poprawka 201
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować 
sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych;

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
pełną operacyjność w celu wsparcia 
i wzmocnienia kompetencji krajowych 
inspektoratów i urzędów pracy oraz 
partnerów społecznych, aby 
zagwarantować sprawiedliwą mobilność 
i skuteczne transgraniczne egzekwowanie 
praw pracowniczych, a także by skutecznie 
rozwiązywać problemy oszustw i nadużyć 
socjalnych oraz dumpingu socjalnego;

Or. en

Poprawka 202
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować 
sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych;

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować 
sprawiedliwą mobilność, dostateczne 
informacje dla pracowników 
i pracodawców na temat ich praw 
i obowiązków oraz skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych;

Or. en

Poprawka 203
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować 
sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych;

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by pomógł 
zagwarantować sprawiedliwą mobilność i 
skuteczne transgraniczne egzekwowanie 
praw pracowniczych;

Or. pl

Poprawka 204
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować 

5. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby Europejski Urząd ds. Pracy osiągnął 
operacyjność, tak by zagwarantować 



PE662.032v01-00 122/203 AM\1220296PL.docx

PL

sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych;

sprawiedliwą mobilność i skuteczne 
transgraniczne egzekwowanie praw 
pracowniczych; podkreśla, że włączenie 
europejskiej sieci służb zatrudnienia 
(EURES) do Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy powinno wzmocnić wspieranie 
swobody przepływu, dostarczanie 
informacji i zgodność z właściwymi 
ramami prawnymi, które zapewniają 
ochronę pracowników mobilnych 
i obywateli;

Or. en

Poprawka 205
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
sprawiedliwych i godnych warunków 
pracy pracownikom mobilnym, 
transgranicznym i sezonowym w UE oraz 
do zapewnienia im możliwości równego 
dostępu do zatrudnienia i równych szans 
na zatrudnienie w innych państwach 
członkowskich oraz równego poziomu 
ochrony socjalnej zgodnie z art. 45 ust. 2 
TFUE; wzywa ponadto do uwzględnienia 
w tym kontekście istniejących praktyk 
dotyczących delegowania pracowników;

Or. en

Poprawka 206
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do 
zaproponowania europejskich ram 
zwalczania nieuczciwej konkurencji w 
zakresie kosztów pracy w celu 
zapewnienia pełnej zgodności z zasadą 
równego traktowania oraz równej płacy i 
równych kosztów pracy w przypadku 
takiej samej pracy w tym samym miejscu;

Or. fr

Poprawka 207
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

skreśla się

Or. hu

Poprawka 208
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła skreśla się
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z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

Or. fr

Poprawka 209
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 210
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 6. apeluje do Komisji, aby wystąpiła 
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z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego oraz skutecznej ochrony, 
możliwości przenoszenia 
i identyfikowalności praw pracowniczych i 
ich skutecznego egzekwowania, a także 
wspierała uczciwą konkurencję, 
zapewniając przedsiębiorstwom równe 
warunki działania; uważa, że europejski 
numer zabezpieczenia społecznego 
powinien stanowić uzupełnienie 
krajowych numerów ubezpieczenia 
społecznego oraz przepisów dotyczących 
zabezpieczenia społecznego i systemu 
elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego w 
celu poprawy koordynacji i wymiany 
informacji między organami krajowymi;

Or. en

Poprawka 211
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

6. wzywa Komisję, aby możliwie jak 
najszybciej złożyła wniosek w sprawie 
cyfrowego europejskiego numeru 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w sprawie osobistej legitymacji 
pracowniczej, co jest niezbędne do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności, przestrzegania 
przepisów UE w zakresie mobilności 
pracowników i koordynowania systemów 
zabezpieczenia społecznego, regulowania 
podatków, godnych warunków pracy, 
przestrzegania zasady równego 
wynagrodzenia za tę samą pracę w tym 
samym miejscu oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
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przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

Or. en

Poprawka 212
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania, przy jednoczesnym utrzymaniu 
różnorodności systemów krajowych 
i poszanowaniu kompetencji państw 
członkowskich zapisanych w Traktatach 
oraz zasad pomocniczości i 
proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 213
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która zapewnia 
poszanowanie surowych przepisów o 
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sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

ochronie danych i która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
w szczególności praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, a także do 
wspierania uczciwej konkurencji, 
zapewniając przedsiębiorstwom równe 
warunki działania oraz ułatwiając 
wymianę danych między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 214
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

6. wzywa Komisję, aby dokonała 
wnikliwej oceny możliwości wystąpienia 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

Or. en

Poprawka 215
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony i 
egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz skutecznej 
ochrony, możliwości przenoszenia 
i identyfikowalności praw pracowniczych 
oraz ich skutecznego egzekwowania, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

Or. en

Poprawka 216
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

6. podkreśla, że ustanowienie 
cyfrowego systemu wymiany danych 
między państwami członkowskimi 
mogłoby ułatwić swobodny przepływ 
pracowników na sprawiedliwych i 
uczciwych zasadach poprzez zapewnienie 
pełnej zgodności z odpowiednimi 
przepisami europejskimi; wzywa w 
związku z tym Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania; podkreśla, że ten cyfrowy 
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europejski numer zabezpieczenia 
społecznego zapewniłby pracownikom i 
przedsiębiorstwom pewność prawa oraz 
większą możliwość przenoszenia praw, 
ułatwiłby koordynację między organami 
krajowymi i identyfikowalność procedur, 
a także pomógłby zwalczać nadużycia 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
fikcyjne delegowanie i firmy przykrywki;

Or. fr

Poprawka 217
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz skutecznej 
ochrony, możliwości przenoszenia 
i identyfikowalności praw pracowniczych 
oraz ich skutecznego egzekwowania, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania; uważa, że europejski numer 
zabezpieczenia społecznego powinien 
stanowić uzupełnienie krajowych 
numerów ubezpieczenia społecznego oraz 
przepisów dotyczących zabezpieczenia 
społecznego i systemu elektronicznej 
wymiany informacji dotyczących 
zabezpieczenia społecznego w celu 
poprawy koordynacji i wymiany 
informacji między organami krajowymi, 
służąc do szybkiej i poprawnej weryfikacji 
uprawnień w zakresie ubezpieczeń 
społecznych i zapewniając zarówno 
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osobom fizycznym, jak i organom 
mechanizm kontroli ułatwiający 
weryfikację składek i ochrony 
ubezpieczeniowej;

Or. en

Poprawka 218
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania; wzywa państwa członkowskie do 
rozszerzenia współpracy i usprawnienia 
wymiany informacji w obszarze systemów 
zabezpieczenia społecznego, aby 
umożliwić skuteczną kontrolę praktyk 
w zakresie zlecania prac podwykonawcom 
oraz zwalczanie oszustw socjalnych, 
takich jak fikcyjne samozatrudnienie, 
fikcyjne delegowanie, firmy przykrywki i 
inne sztuczne struktury; uważa, że 
europejski numer zabezpieczenia 
społecznego powinien stanowić 
uzupełnienie krajowych numerów 
ubezpieczenia społecznego oraz przepisów 
dotyczących zabezpieczenia społecznego 
i systemu elektronicznej wymiany 
informacji dotyczących zabezpieczenia 
społecznego;

Or. en
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Poprawka 219
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania;

6. wzywa Komisję, aby wystąpiła 
z inicjatywą w sprawie cyfrowego 
europejskiego numeru zabezpieczenia 
społecznego, która jest niezbędna do 
zapewnienia pewności prawa, 
sprawiedliwej mobilności oraz ochrony 
i egzekwowania praw pracowniczych, 
a także do wspierania uczciwej 
konkurencji, zapewniając 
przedsiębiorstwom równe warunki 
działania; uważa, że europejski numer 
zabezpieczenia społecznego powinien 
stanowić uzupełnienie krajowych 
numerów ubezpieczenia społecznego oraz 
przepisów dotyczących zabezpieczenia 
społecznego i systemu elektronicznej 
wymiany informacji dotyczących 
zabezpieczenia społecznego w celu 
poprawy koordynacji i wymiany 
informacji między organami krajowymi; 
zwraca uwagę, że numer ten powinien 
umożliwić szybką i poprawną weryfikację 
uprawnień w zakresie ubezpieczeń 
społecznych, zapewniając zarówno 
osobom fizycznym, jak i organom 
mechanizm łatwej kontroli ochrony 
ubezpieczeniowej i składek;

Or. en

Poprawka 220
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by propagowały korzystanie 
z narzędzi cyfrowych, oraz apeluje do 
państw członkowskich, by wyposażyły 
inspektoraty pracy w wystarczające zasoby 
z myślą o wyeliminowaniu wszelkich form 
nadużyć; wzywa Komisję do wystąpienia z 
inicjatywą dotyczącą europejskiego 
numeru zabezpieczenia społecznego, która 
zagwarantowałaby pracownikom i 
przedsiębiorstwom pewność prawa 
i umożliwiłaby skuteczne kontrolowanie 
praktyk w zakresie zlecania prac 
podwykonawcom oraz zwalczanie oszustw 
socjalnych, takich jak fikcyjne 
samozatrudnienie, fikcyjne delegowanie i 
firmy przykrywki;

Or. en

Poprawka 221
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne, aby we 
współpracy z partnerami społecznymi 
opracowały strategie gwarantujące, 
ułatwiające i promujące mobilność 
pracowników poprzez wdrażanie 
odpowiednich strategii publicznych i 
dzięki ofercie zatrudnienia 
odpowiadającej umiejętnościom 
pracowników;

Or. en
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Poprawka 222
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla potrzebę 
skoordynowania podejścia do problemu 
drenażu mózgów oraz skoordynowanej 
polityki w obszarach związanych z 
drenażem mózgów, w tym w dziedzinie 
kształcenia, cyfryzacji, spójności i polityki 
gospodarczej;

Or. pl

Poprawka 223
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. apeluje do państw członkowskich, 
aby w pełni zobowiązały się do cyfryzacji 
usług publicznych oraz do wdrożenia 
wszystkich komponentów systemu 
elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego w 
celu poprawy współpracy między 
państwami członkowskimi a instytucjami 
zabezpieczenia społecznego oraz 
ułatwienia swobodnej i sprawiedliwej 
mobilności pracowników europejskich; 
wzywa państwa członkowskie do 
rozszerzenia współpracy i usprawnienia 
wymiany informacji w obszarze systemów 
zabezpieczenia społecznego;

Or. en
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Poprawka 224
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany 
informacji, pod przewodnictwem 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 225
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

7. podkreśla potrzebę uproszczenia 
przepisów i procedur kontroli w zakresie 
mobilności pracowników, w tym 
w odniesieniu do wspólnych inspekcji 
i wymiany informacji, pod 
przewodnictwem Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy;

Or. hu

Poprawka 226
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów i 
procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i koordynowania procedur 
kontroli w zakresie mobilności 
pracowników w celu ich skutecznego 
egzekwowania, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
przy wsparciu Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 227
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

7. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały korzystanie z 
narzędzi cyfrowych; podkreśla potrzebę 
dalszej koordynacji przepisów i procedur 
kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
przy wsparciu Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy; podkreśla konieczność 
zapewnienia inspektoratom pracy 
dostatecznych zasobów ludzkich oraz 
materiałowych do realizacji powierzonych 
im zadań;

Or. en

Poprawka 228
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i koordynowania inspekcji 
pracy i egzekwowania przepisów unijnych 
i krajowych, w tym w drodze wymiany 
informacji oraz wspólnych i uzgodnionych 
inspekcji koordynowanych i wspieranych 
przez Europejski Urząd ds. Pracy; wzywa 
Europejski Urząd ds. Pracy do poprawy 
gromadzenia danych oraz utworzenia baz 
danych czasu rzeczywistego dotyczących 
mobilności pracowników na potrzeby 
analizy i oceny ryzyka, a także do 
przygotowania kampanii informacyjnych 
i ukierunkowanych inspekcji;

Or. en

Poprawka 229
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów i 
procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

7. podkreśla potrzebę dalszego 
pozytywnego dostosowania i 
koordynowania procedur kontroli 
w zakresie mobilności pracowników w 
celu ich lepszego egzekwowania, w tym 
poprzez wspólne i uzgodnione inspekcje 
oraz ułatwioną wymianę informacji, przy 
wsparciu i pod nadzorem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy; wzywa Europejski 
Urząd ds. Pracy do poprawy gromadzenia 
danych dotyczących mobilności 
pracowników mobilnych i migrujących do 
celów analizy i oceny ryzyka 
przeprowadzanych z myślą o sprostaniu 
wyzwaniom strukturalnym na rynku pracy 
i utorowaniu drogi dla strategii 
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sektorowych, w tym dedykowanych 
działań informacyjnych oraz 
ukierunkowanych inspekcji;

Or. en

Poprawka 230
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i skoordynowania przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia 
inspektoratom pracy wystarczających 
środków do zwalczania wszelkich form 
nadużyć, do nakładania odstraszających 
kar za nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących mobilności pracowników, w 
szczególności w następstwie przeglądu 
przepisów dotyczących delegowania 
pracowników w celu zapewnienia ich 
praktycznego wdrożenia, a także do 
wzmocnienia wymiany najlepszych 
praktyk między krajowymi inspektoratami 
pracy;

Or. fr

Poprawka 231
Stefan Berger, Ralf Seekatz

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania, uproszczenia i 
harmonizowania przepisów i procedur 
kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji, wymiany informacji i 
procesu delegowania pracowników, pod 
przewodnictwem Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 232
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
jednolitych standardów kontroli, 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 233
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 7. podkreśla potrzebę dalszego 
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dostosowania i uproszczenia przepisów i 
procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

dostosowania i uproszczenia przepisów i 
procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Państw 
Członkowskich oraz Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy;

Or. pl

Poprawka 234
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy;

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy oraz jego stałych grup 
roboczych, takich jak europejska 
platforma na rzecz przeciwdziałania pracy 
nierejestrowanej;

Or. en

Poprawka 235
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę dalszego 
dostosowania i uproszczenia przepisów 
i procedur kontroli w zakresie mobilności 
pracowników, w tym w odniesieniu do 
wspólnych inspekcji i wymiany informacji, 
pod przewodnictwem Europejskiego 

7. apeluje, aby Europejskiemu 
Urzędowi ds. Pracy przysługiwały realne 
uprawnienia inspekcji pracy w 
przypadkach transgranicznych oraz aby 
monitorował on przestrzeganie przez 
państwa członkowskie konwencji MOP i 
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Urzędu ds. Pracy; unijnego prawa pracy; podkreśla potrzebę 
dalszego dostosowania i uproszczenia 
przepisów i procedur kontroli w zakresie 
mobilności pracowników, w tym 
w odniesieniu do wspólnych inspekcji 
i wymiany informacji, pod 
przewodnictwem Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 236
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że szkodliwe praktyki w 
zakresie swobodnego przepływu 
pracowników mają niekorzystny wpływ na 
każde państwo członkowskie; wzywa 
Komisję do bardziej zdecydowanych 
działań w celu zapewnienia skutecznej 
koordynacji i wymiany informacji między 
państwami członkowskimi, tak aby 
poprawić egzekwowanie procedur i 
kontroli dotyczących transgranicznego 
świadczenia usług, w tym praw 
pracowników, skutecznie wykrywając 
nadużycia i wyzysk, w tym oszustwa 
socjalne, fikcyjne samozatrudnienie, 
fikcyjne delegowanie, firmy przykrywki i 
sztuczne struktury, w ramach 
podwykonawstwa i w łańcuchach dostaw; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wzmocnienia wspólnych inspekcji pracy;

Or. en

Poprawka 237
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia możliwie jak 
najszybciej pełnej funkcjonalności 
systemu elektronicznej wymiany 
informacji dotyczących zabezpieczenia 
społecznego, aby ułatwić wymianę 
informacji między instytucjami 
zabezpieczenia społecznego oraz 
przyspieszyć załatwianie poszczególnych 
spraw; uważa, że powinno to pomóc 
wzmocnić ochronę transgraniczną praw w 
zakresie zabezpieczenia społecznego oraz 
poprawić możliwości Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy, jeśli chodzi o ich 
egzekwowanie;

Or. en

Poprawka 238
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, jak ważne jest 
wspieranie i aktualizowanie umiejętności 
pracowników, w szczególności 
umiejętności cyfrowych, za 
pośrednictwem istniejących mechanizmów 
uznawania i kompatybilności umiejętności 
i kwalifikacji, takich jak EURES, 
platforma internetowa Europass oraz 
europejska klasyfikacja umiejętności, 
kompetencji, kwalifikacji i zawodów 
(ESCO);

Or. en
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Poprawka 239
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina, że MOP zaleca 
ustanowienie punktu odniesienia, zgodnie 
z którym jeden inspektor pracy przypada 
na każde 10 000 pracowników;

Or. en

Poprawka 240
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji ogólnych ram prawnych 
dotyczących zlecania prac 
podwykonawcom i mających na celu 
przeciwdziałanie nadużyciom i 
zapewnienie równego traktowania 
pracowników w całym łańcuchu 
wykonawców; podkreśla, że takie ramy 
prawne powinny przeciwdziałać 
nadużyciom w zlecaniu prac 
podwykonawcom, obejmującym sztuczne 
struktury, takie jak firmy przykrywki, 
fikcyjna praca tymczasowa i fikcyjne 
samozatrudnienie;

Or. en

Poprawka 241
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7c. podkreśla, że środki i dotacje 
unijne powinny przyczyniać się do 
tworzenia godnych warunków pracy 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju i postępu społecznego;

Or. en

Poprawka 242
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 
opracowywania i wdrażania przepisów 
dotyczących zawodów i świadczenia 
usług;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 243
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 
opracowywania i wdrażania przepisów 
dotyczących zawodów i świadczenia usług;

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE; przypomina 
ponadto, że wszelkie przyszłe inicjatywy w 
zakresie opracowywania i wdrażania 
regulacji dotyczących zawodów i 
swobodnego przepływu usług powinny 
koncentrować się na pracownikach, ich 
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przedstawicielach i związkach 
zawodowych, a także na interesach 
pracowników i ich ugruntowanej wiedzy 
fachowej, aby zapewnić demokratyczne 
funkcjonowanie i wysokie standardy 
społeczne i środowiskowe; apeluje do 
Komisji o pełne włączenie pracowników, 
ich przedstawicieli i związków 
zawodowych na każdym etapie procedury;

Or. en

Poprawka 244
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 
opracowywania i wdrażania przepisów 
dotyczących zawodów i świadczenia usług;

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego, przy czym zachęca w tym 
kontekście do silniejszego angażowana 
partnerów społecznych w agencjach, 
urzędach, komisjach i instytucjach UE w 
celu zapewnienia inicjatyw 
ukierunkowanych na praktykę oraz 
ustawodawstwa, które uwzględnia różne 
modele europejskiego rynku pracy, a 
także o znaczeniu wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 
opracowywania i wdrażania regulacji, 
w tym dotyczącej swobodnego przepływu 
pracowników, świadczenia usług i 
wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
współpracy z partnerami społecznymi 
i Europejskim Urzędem ds. Pracy na rzecz 
sformułowania konkretnych strategii 
sektorowych, nie tylko w celu promowania 
i ułatwiania mobilności pracowników, lecz 
także m.in. w celu opracowywania 
i wdrażania niezbędnych struktur 
wsparcia dla podnoszenia kwalifikacji 
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i przekwalifikowania pracowników, 
wdrażania istotnych polityk publicznych 
oraz zapewniania miejsc pracy wysokiej 
jakości i sprawiedliwych wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 245
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 
opracowywania i wdrażania przepisów 
dotyczących zawodów i świadczenia usług;

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 
opracowywania i wdrażania regulacji 
dotyczącej swobodnego przepływu 
pracowników, świadczenia usług 
i wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
współpracy z partnerami społecznymi 
i Europejskim Urzędem ds. Pracy na rzecz 
sformułowania konkretnych strategii 
sektorowych w celu promowania i 
ułatwiania dobrowolnej mobilności 
pracowników, poprzez wdrażanie 
konkretnych ścieżek szkolenia 
zawodowego dla pracowników, 
ukierunkowanych na podnoszenie 
kwalifikacji i przekwalifikowanie, 
rozszerzanie dotychczasowych strategii 
dotyczących oferty zatrudnienia wysokiej 
jakości i sprawiedliwego wynagrodzenia 
oraz wspieranie wzajemnego uznawania 
umiejętności i kwalifikacji w ramach 
istniejących mechanizmów, takich jak 
EURES, Europass oraz europejska 
klasyfikacja umiejętności, kompetencji, 
kwalifikacji i zawodów (ESCO);

Or. en
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Poprawka 246
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 
opracowywania i wdrażania przepisów 
dotyczących zawodów i świadczenia usług;

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 
opracowywania i wdrażania regulacji 
dotyczącej swobodnego przepływu 
pracowników, zawodów i świadczenia 
usług; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
współpracy z partnerami społecznymi z 
myślą o wspieraniu podnoszenia 
kwalifikacji i przekwalifikowania 
pracowników, tak aby mogli oni w pełni 
korzystać z możliwości zatrudnienia 
wysokiej jakości, w szczególności poprzez 
nabywanie umiejętności cyfrowych; 
wzywa do udoskonalenia systemu 
wzajemnego uznawania kompatybilności 
umiejętności i kwalifikacji przy wsparciu 
ze strony istniejących mechanizmów 
uznawania, takich jak portal mobilności 
zawodowej EURES, platforma 
internetowa Europass oraz europejska 
klasyfikacja umiejętności, kompetencji, 
kwalifikacji i zawodów (ESCO);

Or. en

Poprawka 247
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 
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opracowywania i wdrażania przepisów 
dotyczących zawodów i świadczenia usług;

opracowywania i wdrażania przepisów 
dotyczących zawodów i świadczenia usług 
zgodnie z zasadami zapisanymi 
w Europejskim filarze praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 248
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 
opracowywania i wdrażania przepisów 
dotyczących zawodów i świadczenia usług;

8. przypomina o znaczeniu dialogu 
społecznego i wzmocnienia dialogu 
trójstronnego na szczeblu UE na temat 
opracowywania i wdrażania przepisów 
dotyczących swobodnego przepływu 
pracowników, a także dotyczących 
zawodów i świadczenia usług oraz 
wzajemnego uznawania dyplomów, 
kwalifikacji i umiejętności; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
podjęcia środków mających na celu 
wzmocnienie i promowanie dialogu 
społecznego jako kluczowego instrumentu 
osiągnięcia wysokich standardów 
zatrudnienia i sprostania wyzwaniom w 
sektorach, w których mobilność 
pracowników jest najwyższa;

Or. fr

Poprawka 249
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań na rzecz 
wzmocnienia i promowania dialogu 
społecznego i autonomii partnerów 
społecznych oraz do zachęcania 
pracowników do zrzeszania się, gdyż jest 
to jedno z kluczowych narzędzi, które 
umożliwiają osiągnięcie wysokich 
standardów jakości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 250
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla konieczność 
umieszczenia ochrony pracowników 
i zaangażowania partnerów społecznych w 
centrum przepisów unijnych w tej 
dziedzinie w celu zapewnienia 
demokratycznego funkcjonowania, 
wzrostu gospodarczego oraz wysokich 
standardów społecznych 
i środowiskowych;

Or. en

Poprawka 251
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa Komisję do uwzględnienia 
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aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy 
jako kluczowych dla wzmocnienia 
jednolitego rynku w sposób 
zrównoważony pod względem społecznym 
i dla stworzenia warunków uczciwej 
konkurencji na jednolitym rynku; uważa, 
że Komisja powinna przyjąć nowe i 
ambitne strategiczne ramy UE dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uwzględniające perspektywę 
wyeliminowania zgonów związanych z 
pracą; wzywa ponadto Komisję, by nadal 
ustalała wiążące dopuszczalne wartości 
narażenia zawodowego na substancje 
rakotwórcze w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 252
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zwalczanie 
wykorzystywania firm przykrywek i pracy 
nierejestrowanej w celu 
zagwarantowania, by swoboda 
świadczenia usług nie prowadziła do 
dumpingu socjalnego lub nieuczciwej 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 253
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 8 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by ulepszyły unijne przepisy 
oraz usprawniły koordynację organów 
krajowych z myślą o ułatwieniu 
wykrywania przypadków uchylania się od 
opodatkowania; zachęca Komisję i 
państwa członkowskie do zaproponowania 
wiążącego planu działania na rzecz 
zwalczania uchylania się od 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 254
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy;

9. wzywa państwa członkowskie do 
współpracy, aby odpowiedzieć na potrzebę 
zapewnienia pracownikom sezonowym 
bezpiecznych i zdrowych warunków pracy; 
przy jednoczesnym powstrzymaniu 
dumpingu socjalnego;

Or. fr

Poprawka 255
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wytyczne Komisji dotyczące pracowników 
sezonowych w UE w kontekście pandemii 
COVID-19 i wzywa państwa członkowskie 
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do stosowania i skutecznego 
egzekwowania zarówno tych wytycznych, 
jak i obowiązujących przepisów, takich 
jak dyrektywa ramowa 89/391/EWG, 
zgodnie z którą pracodawcy są 
zobowiązani do oceny ryzyka zawodowego 
związanego z bezpieczeństwem i zdrowiem 
pracowników; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia problemu pracy 
nierejestrowanej w przypadku 
pracowników sezonowych za 
pośrednictwem europejskiej platformy na 
rzecz przeciwdziałania pracy 
nierejestrowanej, w tym poprzez 
budowanie wśród pracowników 
i pracodawców świadomości na temat ich 
praw i obowiązków;

Or. en

Poprawka 256
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy;

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
i osobom prowadzącym działalność na 
własny rachunek, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowników 
sezonowych, bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy; wzywa Komisję, aby 
w opracowywanych strategicznych 
ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy uwzględniła zwłaszcza 
pracowników mobilnych i migrujących, 
zwracając uwagę na szczególne warunki 
pracowników mobilnych i migrujących, a 
zwłaszcza pracowników sezonowych, 
podkreślając obowiązki pracodawców i 
określając zarówno środki ochrony, jak 
i skuteczne mechanizmy zgłaszania skarg, 
aby zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki 
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pracy, godną pracę i godne 
zakwaterowanie;

Or. en

Poprawka 257
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy;

9. wzywa Komisję, aby 
w opracowywanych aktualizowanych 
strategicznych ramach UE dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym oraz innym pracownikom 
mobilnym i migrującym bezpiecznych 
i zdrowych warunków pracy; podkreśla, że 
w tych ramach strategicznych trzeba 
należycie uwzględnić szczególne warunki 
pracowników mobilnych i migrujących, 
podkreślając prawne obowiązki 
pracodawców i określając środki 
prewencyjne i środki ochrony, aby 
zapewnić godne warunki pracy i życia, w 
tym m.in. wysokiej jakości 
zakwaterowanie, bezpieczny transport i 
przyzwoite posiłki;

Or. en

Poprawka 258
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy;

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy oraz zagwarantowała im 
godziwe warunki pracy i życia, zwłaszcza 
w kontekście zbliżającego się przeglądu 
strategicznych ram UE dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. fr

Poprawka 259
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy;

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym i innym bardzo mobilnym 
pracownikom bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy oraz podjęła działania 
niezbędne do zapewnienia poszanowania 
praw pracowniczych w kontekście 
swobodnego przepływu pracowników 
i swobodnego świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 260
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 

9. wzywa Komisję, aby 
w opracowywanych aktualizowanych 
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sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy;

strategicznych ramach UE dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy w celu zapewnienia 
wysokich standardów bezpieczeństwa 
zarówno w czasie kryzysu, jak i 
normalności;

Or. en

Poprawka 261
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy;

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia wszystkim 
pracownikom i osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
pracowników sezonowych i osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy;

Or. en

Poprawka 262
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy;

9. wzywa Komisję, aby 
w strategicznych ramach UE dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
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warunków pracy;

Or. en

Poprawka 263
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy;

9. wzywa Komisję, aby zajęła się 
potrzebą zapewnienia pracownikom 
sezonowym bezpiecznych i zdrowych 
warunków pracy; wzywa państwa 
członkowskie do równomiernego 
wdrażania środków, bez dyskryminowania 
poszczególnych sektorów;

Or. en

Poprawka 264
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do przedstawienia 
możliwie jak najszybciej nowych 
strategicznych ram UE dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy na okres 
po 2020 r. oraz do podjęcia zobowiązania 
do wyeliminowania zgonów związanych z 
pracą do 2030 r.; apeluje do Komisji o 
przedstawienie wniosków dotyczących 
dyrektywy w sprawie stresu związanego 
z pracą i zaburzeń układu mięśniowo-
szkieletowego i dyrektywy w sprawie 
dobrego samopoczucia psychicznego 
w miejscu pracy oraz strategii UE 
w zakresie zdrowia psychicznego w celu 
ochrony wszystkich pracowników 



PE662.032v01-00 156/203 AM\1220296PL.docx

PL

w miejscu pracy; apeluje ponadto do 
Komisji o przedstawienie ambitniejszego 
przeglądu dyrektywy w sprawie czynników 
rakotwórczych lub mutagenów, o 
włączenie wartości dopuszczalnych dla co 
najmniej 50 substancji do dyrektywy 
w sprawie narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów 
podczas pracy oraz o włączenie do tej 
dyrektywy substancji o szkodliwym 
wpływie na układ rozrodczy;

Or. en

Poprawka 265
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy 
jako kluczowych dla wzmocnienia 
jednolitego rynku w sposób 
zrównoważony pod względem społecznym 
i dla stworzenia warunków uczciwej 
konkurencji na jednolitym rynku; uważa, 
że Komisja powinna przyjąć nowe i 
ambitne strategiczne ramy UE dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uwzględniające wizję całkowitego 
wyeliminowania zgonów związanych z 
pracą; wzywa Komisję, by nadal ustalała 
wiążące dopuszczalne wartości narażenia 
zawodowego na substancje rakotwórcze w 
miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 266
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
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Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla kluczową rolę, jaką 
odgrywają europejscy pracownicy opieki, 
zwłaszcza w czasie pandemii; w 
szczególności wzywa Komisję do przyjęcia 
europejskiej strategii na rzecz 
pracowników opieki, aby zapewnić 
mobilność pracowników w tym sektorze 
opartą na sprawiedliwych i uczciwych 
zasadach oraz poprawić ich warunki 
pracy; 

Or. fr

Poprawka 267
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uznaje postępy poczynione w 
państwach członkowskich w zakresie 
ochrony pracowników tymczasowych; 
odrzuca kampanię rozsiewania pogłosek i 
dezinformacji o pracownikach rolnych; 
podkreśla, że państwa członkowskie Unii 
Europejskiej przestrzegają praw 
pracowników rolnych;

Or. es

Poprawka 268
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie, 
które jeszcze nie ratyfikowały ani nie 
wdrożyły konwencji nr 189 MOP 
dotyczącej osób pracujących w 
gospodarstwie domowym, do jej 
niezwłocznego ratyfikowania i wdrożenia; 
wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia ram prawnych 
ułatwiających zgodne z prawem 
zatrudnianie osób pracujących w 
gospodarstwie domowym i opiekunów;

Or. en

Poprawka 269
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. zwraca uwagę, że zamknięcie 
granic wywiera negatywny wpływ na 
gospodarkę i codzienne życie ludności w 
regionach przygranicznych oraz że kilka 
państw członkowskich wprowadziło 
szczególne zwolnienia z przepisów i 
dostosowania przepisów dla tych 
regionów; wzywa w związku z tym 
państwa członkowskie, aby zwróciły 
szczególną uwagę na specyfikę regionów 
przygranicznych, gdzie przekraczanie 
granicy jest powszechne, oraz aby kładły 
nacisk na konieczność współpracy na 
szczeblu lokalnym i regionalnym na 
takich obszarach, wspólnie opracowały 
mechanizmy zdrowotne na potrzeby 
koordynacji i wymiany informacji w 
czasie rzeczywistym oraz wprowadziły tzw. 
uprzywilejowane korytarze dla najbardziej 
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potrzebnych pracowników;

Or. en

Poprawka 270
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Europejski Urząd 
ds. Pracy, aby zbadały liczne przypadki 
odmowy dostępu do rynku pracy oraz 
nadużyć i dyskryminacji w zakresie 
warunków pracy ze względu na 
przynależność państwową, które stały się 
bardzo widoczne podczas kryzysu 
związanego z COVID-19;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 271
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Europejski Urząd 
ds. Pracy, aby zbadały liczne przypadki 
odmowy dostępu do rynku pracy oraz 
nadużyć i dyskryminacji w zakresie 
warunków pracy ze względu na 
przynależność państwową, które stały się 
bardzo widoczne podczas kryzysu 
związanego z COVID-19;

10. wzywa Komisję i Europejski Urząd 
ds. Pracy, aby zbadały przypadki odmowy 
dostępu do rynku pracy oraz nadużyć 
i dyskryminacji w zakresie warunków 
pracy ze względu na przynależność 
państwową, które stały się bardzo 
widoczne podczas kryzysu związanego 
z COVID-19; wzywa Europejski Urząd 
ds. Pracy do zapewnienia partnerom 
społecznym dostępnych, przejrzystych 
i niedyskryminujących procedur 
zgłaszania spraw do Urzędu oraz 
zabezpieczenia skutecznych działań 
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następczych zgodnie z zasadami inspekcji 
transgranicznych określonymi 
w rozporządzeniu (UE) 2019/1149 
ustanawiającym Europejski Urząd ds. 
Pracy;

Or. en

Poprawka 272
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Europejski Urząd 
ds. Pracy, aby zbadały liczne przypadki 
odmowy dostępu do rynku pracy oraz 
nadużyć i dyskryminacji w zakresie 
warunków pracy ze względu na 
przynależność państwową, które stały się 
bardzo widoczne podczas kryzysu 
związanego z COVID-19;

10. wzywa Komisję i Europejski Urząd 
ds. Pracy, aby zbadały liczne przypadki 
odmowy dostępu do rynku pracy oraz 
nadużyć i dyskryminacji w zakresie 
warunków pracy ze względu na 
obywatelstwo państwa członkowskiego, 
które bardzo się wyróżniało podczas 
kryzysu związanego z COVID-19;

Or. hu

Poprawka 273
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Europejski Urząd 
ds. Pracy, aby zbadały liczne przypadki 
odmowy dostępu do rynku pracy oraz 
nadużyć i dyskryminacji w zakresie 
warunków pracy ze względu na 
przynależność państwową, które stały się 
bardzo widoczne podczas kryzysu 
związanego z COVID-19;

10. wzywa Komisję i Europejski Urząd 
ds. Pracy, aby zbadały liczne przypadki 
odmowy dostępu do rynku pracy oraz 
nadużyć i dyskryminacji w zakresie 
warunków pracy ze względu na 
przynależność państwową, które stały się 
bardzo widoczne podczas kryzysu 
związanego z COVID-19; wzywa 
Europejski Urząd ds. Pracy do 
zapewnienia krajowym partnerom 
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społecznym dostępnych, przejrzystych 
i niedyskryminujących procedur 
zgłaszania spraw do Urzędu oraz 
zabezpieczenia skutecznych działań 
następczych zgodnie z zasadami inspekcji 
transgranicznych określonymi 
w rozporządzeniu (UE) 2019/1149 
ustanawiającym Europejski Urząd ds. 
Pracy;

Or. en

Poprawka 274
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Europejski Urząd 
ds. Pracy, aby zbadały liczne przypadki 
odmowy dostępu do rynku pracy oraz 
nadużyć i dyskryminacji w zakresie 
warunków pracy ze względu na 
przynależność państwową, które stały się 
bardzo widoczne podczas kryzysu 
związanego z COVID-19;

10. wzywa Komisję i Europejski Urząd 
ds. Pracy, aby zbadały liczne przypadki 
odmowy dostępu do rynku pracy oraz 
nadużyć i dyskryminacji w zakresie 
warunków pracy ze względu na 
przynależność państwową, które stały się 
bardzo widoczne podczas kryzysu 
związanego z COVID-19; wzywa 
Europejski Urząd ds. Pracy do 
zapewnienia krajowym partnerom 
społecznym dostępnych, przejrzystych 
i niedyskryminujących procedur 
zgłaszania spraw do Urzędu oraz 
skutecznych działań następczych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2019/1149;

Or. en

Poprawka 275
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zastosowania wszystkich zaleceń Komisji 
dotyczących przyjęcia, koordynacji 
i znoszenia środków związanych 
z pandemią COVID-19;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 276
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zastosowania wszystkich zaleceń Komisji 
dotyczących przyjęcia, koordynacji 
i znoszenia środków związanych 
z pandemią COVID-19;

11. wzywa państwa członkowskie do 
ujednolicenia sposobów raportowania 
danych dotyczących nadzoru 
epidemiologicznego, do przekazywania 
kompleksowych danych do Europejskiego 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) oraz udzielenia Centrum 
mandatu i przekazania zasobów 
umożliwiających mu interpretację 
i wyjaśnianie zgromadzonych danych oraz 
budowanie jednolitej odpowiedzi na 
kryzys zdrowotny w oparciu o zdobycze 
nauki;

Or. en

Poprawka 277
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zastosowania wszystkich zaleceń Komisji 
dotyczących przyjęcia, koordynacji 
i znoszenia środków związanych 
z pandemią COVID-19;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zastosowania wszystkich zaleceń Komisji 
dotyczących przyjęcia, koordynacji 
i znoszenia środków związanych 
z pandemią COVID-19; podkreśla, że 
głównymi zasadami, które przyświecają 
wszelkim działaniom podejmowanych 
w kontekście kryzysu i na drodze do 
odbudowy, powinny być zdrowie i 
bezpieczeństwo pracowników, 
poszanowanie praw podstawowych, w tym 
równego traktowania pracowników 
lokalnych, mobilnych i migrujących, przy 
jednoczesnym uznaniu szczególnie trudnej 
sytuacji pracowników przygranicznych, 
delegowanych, sezonowych, 
transgranicznych i innych pracowników 
mobilnych w kontekście pandemii 
COVID-19 i w jej następstwie;

Or. en

Poprawka 278
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
zastosowania wszystkich zaleceń Komisji 
dotyczących przyjęcia, koordynacji 
i znoszenia środków związanych 
z pandemią COVID-19;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zastosowania wszystkich zaleceń Komisji 
dotyczących przyjęcia, koordynacji 
i znoszenia środków związanych 
z pandemią COVID-19; przypomina 
konstytucyjne prawo państw 
członkowskich do wyjścia w ramach 
swoich krajowych demokratycznych 
procesów legislacyjnych poza określone w 
dyrektywach Unii Europejskiej minimalne 
poziomy, aby osiągnąć cele polityczne, 
takie jak zapewnienie wysokiej jakości 
usług publicznych i wysokiego poziomu 
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ochrony pracowników, konsumentów i 
środowiska;

Or. en

Poprawka 279
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że całkowite lub 
częściowe zamknięcie granic przez 
państwa członkowskie w czasie pandemii 
COVID-19 poważnie naruszyło swobodę 
przemieszczania się; ubolewa, że 
pośpieszne i nieskoordynowane nagłe 
zamknięcie granic i wprowadzenie 
środków temu towarzyszących 
uniemożliwiły przemieszczanie się osób 
przekraczających dane terytorium 
tranzytem i przyniosły poważne skutki dla 
osób mieszkających w regionach 
przygranicznych, gdyż ograniczyły ich 
zdolność do przekraczania granicy do 
celów pracy, świadczenia i otrzymywania 
usług lub odwiedzania przyjaciół bądź 
członków rodziny; podkreśla szkodliwy 
wpływ zamknięcia granic wewnętrznych i 
zewnętrznych na międzynarodowe sektory 
biznesu, nauki i turystyki; podkreśla, że 
zamiast wprowadzać kontrole graniczne, 
państwa członkowskie powinny dążyć do 
podjęcia niezbędnych środków w celu 
umożliwienia ludziom przekraczania 
granic przy jednoczesnym zapewnieniu 
maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia;

Or. en
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Poprawka 280
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. stwierdza występowanie 
odosobnionych przypadków poważnych 
naruszeń przepisów prawa pracy w 
niektórych gospodarstwach i wzywa do 
przeprowadzania przykładnych 
interwencji w obronie praw pracowników;

Or. es

Poprawka 281
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do ustanowienia jednolitego 
protokołu w odniesieniu do swobody 
przepływu w kryzysach zdrowotnych 
i innych sytuacjach kryzysowych;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 282
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do ustanowienia jednolitego 
protokołu w odniesieniu do swobody 
przepływu w kryzysach zdrowotnych 
i innych sytuacjach kryzysowych;

12. wzywa do ustanowienia jednolitego 
protokołu w odniesieniu do swobody 
przepływu w kryzysach zdrowotnych 
i innych sytuacjach kryzysowych, w 
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którym główny nacisk zostanie położony 
na bezpieczeństwo pracowników, ochronę 
socjalną i warunki pracy; wzywa państwa 
członkowskie, aby zakazały umów 
niegwarantujących pewności 
zatrudnienia, a w przypadku 
występowania poważnego zagrożenia 
zdrowia publicznego – zakazały 
korzystania z podwykonawców, aby 
ograniczyć do minimum rotację 
pracowników w miejscu pracy oraz zmusić 
pracodawców do przyjęcia bezpośredniej 
odpowiedzialności za swoich 
pracowników;

Or. en

Poprawka 283
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do ustanowienia 
jednolitego protokołu w odniesieniu do 
swobody przepływu w kryzysach 
zdrowotnych i innych sytuacjach 
kryzysowych;

12. wzywa Komisję, aby w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, 
władzami lokalnymi i Europejskim 
Urzędem ds. Pracy ustanowiła jednolity 
protokół w odniesieniu do swobody 
przepływu w kryzysach zdrowotnych 
i innych sytuacjach kryzysowych;

Or. fr

Poprawka 284
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do ustanowienia jednolitego 
protokołu w odniesieniu do swobody 
przepływu w kryzysach zdrowotnych 
i innych sytuacjach kryzysowych;

12. wzywa do ustanowienia jednolitego 
protokołu w odniesieniu do swobody 
przepływu w kryzysach zdrowotnych 
i innych sytuacjach kryzysowych w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej; 
wzywa również do starannego rozważenia 
roli Europejskiego Urzędu ds. Pracy 
w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 285
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do ustanowienia jednolitego 
protokołu w odniesieniu do swobody 
przepływu w kryzysach zdrowotnych 
i innych sytuacjach kryzysowych;

12. wzywa do ustanowienia jednolitego 
protokołu w odniesieniu do swobody 
przepływu w kryzysach zdrowotnych 
i innych sytuacjach kryzysowych, przy 
odpowiednim zaangażowaniu w ten 
proces Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 286
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do ustanowienia jednolitego 
protokołu w odniesieniu do swobody 
przepływu w kryzysach zdrowotnych 
i innych sytuacjach kryzysowych;

12. wzywa do ustanowienia 
ogólnounijnego jednolitego protokołu 
w odniesieniu do swobody przepływu 
w kryzysach zdrowotnych i innych 
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sytuacjach kryzysowych, który opierałby 
się na zdobyczach nauki;

Or. en

Poprawka 287
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby uznały strategiczną rolę 
pracowników służby zdrowia i opiekunów 
oraz zapewniły ich nieprzerwaną 
mobilność w celu zaspokojenia potrzeb 
różnych państw członkowskich i regionów 
w kontekście wyzwań demograficznych 
oraz wszelkich przyszłych pandemii i 
wyzwań dotyczących zdrowia;

Or. en

Poprawka 288
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie, aby 
korzystały z map ECDC w celu 
harmonizacji ograniczeń w zakresie 
podróżowania, okresów kwarantanny 
i wymogów dotyczących testowania 
w strefie Schengen oraz ustanowiły 
ogólnounijny jednolity protokół 
w odniesieniu do swobody przepływu 
w kryzysach zdrowotnych i innych 
sytuacjach kryzysowych, który opierałby 
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się na zdobyczach nauki;

Or. en

Poprawka 289
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania 
kwalifikacji zawodowych w całej Unii, 
unikania biurokracji oraz ułatwiania 
handlu i transportu;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 290
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania kwalifikacji 
zawodowych w całej Unii, unikania 
biurokracji oraz ułatwiania handlu 
i transportu;

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania kwalifikacji 
zawodowych w całej Unii;

Or. en

Poprawka 291
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
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Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania 
kwalifikacji zawodowych w całej Unii, 
unikania biurokracji oraz ułatwiania 
handlu i transportu;

13. podkreśla potrzebę uznawania 
kwalifikacji zawodowych w całej Unii, 
z poszanowaniem podstawowej zasady 
równego traktowania, przy jednoczesnym 
uznaniu konieczności wprowadzenia 
regulacji leżącej w interesie ogólnym w 
celu zapewnienia jakości usług oraz 
ochrony pracowników, konsumentów 
i środowiska;

Or. en

Poprawka 292
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania kwalifikacji 
zawodowych w całej Unii, unikania 
biurokracji oraz ułatwiania handlu 
i transportu;

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi wzajemnego 
uznawania na potrzeby świadczenia usług 
i uznawania kwalifikacji zawodowych 
w całej Unii, z poszanowaniem 
podstawowej zasady równego traktowania, 
przy należytym uwzględnieniu ochrony 
pracowników, konsumentów i środowiska; 
zdaje sobie sprawę ze szczególnego statusu 
zawodów regulowanych w obrębie 
jednolitego rynku oraz ich roli w ochronie 
interesu publicznego;

Or. en

Poprawka 293
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania kwalifikacji 
zawodowych w całej Unii, unikania 
biurokracji oraz ułatwiania handlu 
i transportu;

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania kwalifikacji 
zawodowych w całej Unii, 
z poszanowaniem podstawowej zasady 
równego traktowania, przy jednoczesnym 
uznaniu konieczności wprowadzenia 
regulacji leżącej w interesie ogólnym w 
celu zapewnienia jakości usług oraz 
ochrony pracowników, konsumentów 
i środowiska; zdaje sobie sprawę ze 
szczególnego statusu zawodów 
regulowanych w obrębie jednolitego 
rynku oraz ich roli w ochronie interesu 
publicznego;

Or. en

Poprawka 294
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania kwalifikacji 
zawodowych w całej Unii, unikania 
biurokracji oraz ułatwiania handlu 
i transportu;

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania dyplomów, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w całej Unii, unikania biurokracji oraz 
ułatwiania handlu i transportu; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania i wzmacniania istniejących 
mechanizmów uznawania, takich jak 
europejski portal mobilności zawodowej 
EURES, platforma internetowa Europass 
i system klasyfikacji ESCO; wzywa w 
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szczególności państwa członkowskie do 
ustanowienia partnerstw 
transgranicznych, aby pomóc 
pracownikom mobilnym w regionach 
transgranicznych;

Or. fr

Poprawka 295
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania kwalifikacji 
zawodowych w całej Unii, unikania 
biurokracji oraz ułatwiania handlu 
i transportu;

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania cyfrowych narzędzi 
harmonizacji i wzajemnego uznawania na 
potrzeby świadczenia usług i uznawania 
kwalifikacji zawodowych w całej Unii, 
unikania biurokracji oraz ułatwiania handlu 
i transportu; wzywa państwa członkowskie 
do ułatwiania swobodnego 
przemieszczania się osób 
niepełnosprawnych w obrębie UE i 
apeluje do nich, aby zapewniły przyjęcie 
wspólnej europejskiej definicji statusu 
osoby niepełnosprawnej zgodnie z 
Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz wzajemne 
uznawanie statusu osoby 
niepełnosprawnej między państwami 
członkowskimi, w szczególności poprzez 
wdrożenie europejskiej karty osoby 
niepełnosprawnej;

Or. en

Poprawka 296
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania kwalifikacji 
zawodowych w całej Unii, unikania 
biurokracji oraz ułatwiania handlu 
i transportu;

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania kwalifikacji 
zawodowych w całej Unii, unikania 
biurokracji oraz ułatwiania handlu 
i transportu, bez obniżania standardów 
edukacyjnych i mechanizmów 
walidacyjnych poszczególnych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 297
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania kwalifikacji 
zawodowych w całej Unii, unikania 
biurokracji oraz ułatwiania handlu 
i transportu;

13. podkreśla potrzebę dalszego 
stosowania narzędzi harmonizacji 
i wzajemnego uznawania na potrzeby 
świadczenia usług i uznawania kwalifikacji 
zawodowych w całej Unii, unikania 
biurokracji oraz ułatwiania handlu 
i transportu; wzywa do pełnego wdrożenia 
dyrektywy usługowej i dyrektywy w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu pracowników, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości 
standardów dla zawodów regulowanych;

Or. en

Poprawka 298
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Gheorghe Falcă
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę na wzrost liczby 
będących obywatelami państw trzecich 
delegowanych pracowników w UE, 
a w szczególności na niepokojący wzrost 
liczby nadużyć, przypadków wyzysku i 
naruszeń praw pracowniczych w 
odniesieniu do tej szczególnie wrażliwej 
grupy pracowników; przypomina, że 
dyrektywa o delegowaniu pracowników i 
dyrektywa o egzekwowaniu1 
mają zastosowanie do wewnątrzunijnego 
delegowania obywateli państw trzecich; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wzmożenia wysiłków na rzecz rozwiązania 
problemu wyzysku również w odniesieniu 
do będących obywatelami państw trzecich 
delegowanych pracowników, w tym 
zwalczania nadużyć wynikających 
z korzystania z podwykonawstwa, agencji 
pracy tymczasowej, agencji zatrudnienia, 
firm przykrywek, fikcyjnego 
samozatrudnienia, fikcyjnego 
delegowania i pracy nierejestrowanej; 
podkreśla w tym kontekście znaczenie 
współpracy Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy z organami państw 
członkowskich dla rozwiązania problemu 
wyzysku obywateli państw trzecich;
_____________________________
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
w sprawie egzekwowania dyrektywy 
96/71/WE dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) 
nr 1024/2012 w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie 
IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11).

Or. en
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Poprawka 299
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że przepisy, praktyki i 
regulacje krajowe dotyczące dostępu do 
określonych zawodów i ich wykonywania 
oraz dostępu do usług i ich świadczenia 
nie stanowią, z punktu widzenia ochrony 
interesu publicznego i ochrony 
pracowników lub konsumentów, 
przeszkody w pogłębianiu jednolitego 
rynku;

Or. en

Poprawka 300
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia pracownikom mobilnym 
dostępu do szkoleń i przekwalifikowania w 
celu rozwiązania problemu niedoboru siły 
roboczej w niektórych sektorach oraz 
wspierania transformacji cyfrowej i 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu;

Or. fr
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Poprawka 301
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do zwiększenia 
liczby zawodów, w odniesieniu do których 
stosuje się europejską legitymację 
zawodową, i uwzględnienia zwłaszcza 
zawodów naukowych i technicznych;

Or. en

Poprawka 302
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla konieczność ulepszenia 
porównywalności poziomów kwalifikacji 
zawodowych w celu wzmacniania 
jednolitego charakteru dokumentów 
potwierdzających posiadanie formalnych 
kwalifikacji na terenie całej Unii;

Or. en

Poprawka 303
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. przypomina podstawowe prawo 
państw członkowskich do wychodzenia 
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poza określone w dyrektywach Unii 
Europejskiej minima pod warunkiem 
powstrzymania się od tworzenia 
nieuzasadnionych i nieproporcjonalnych 
przeszkód;

Or. en

Poprawka 304
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. uważa, że Komisja powinna 
również wziąć pod uwagę inne narzędzia, 
które nie zostały jeszcze opracowane, takie 
jak wspólne zasady kształcenia 
wprowadzone dyrektywą 2013/55/UE, 
ponieważ mogą one prowadzić do 
ujednolicenia studiów i kształcenia 
akademickiego, a tym samym ułatwić 
mobilność pracowników w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 305
Margarita de la Pisa Carrión, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Ustęp 13 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13d. uważa, że zawody regulowane 
związane z działalnością naukową, w 
szczególności zawody techniczne 
charakteryzujące się tym samym 
wykształceniem policealnym i 
wyszkoleniem, ponieważ obejmują 
konkretną znajomość danego obszaru 
działalności, muszą otrzymać tę samą 
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nazwę we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 306
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przyjmuje do wiadomości udane 
umowy dwustronne zawarte między 
państwami członkowskimi w celu 
zagwarantowania praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza 
w przypadku pracowników 
transgranicznych, i wzywa UE do 
podjęcia działań na rzecz egzekwowania 
praw socjalnych pracowników 
transgranicznych, sezonowych 
i delegowanych w przypadku kryzysu 
zdrowotnego i innych sytuacji 
nadzwyczajnych;

14. przyjmuje do wiadomości udane 
umowy dwustronne zawarte między 
państwami członkowskimi w celu 
zagwarantowania praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego dla wszystkich 
pracowników, zgodnie z zaleceniem Rady 
w sprawie dostępu pracowników oraz osób 
samozatrudnionych do ochrony socjalnej, 
i wzywa UE do podjęcia działań na rzecz 
egzekwowania praw socjalnych 
pracowników transgranicznych, 
sezonowych i delegowanych w przypadku 
kryzysu zdrowotnego i innych sytuacji 
nadzwyczajnych;

Or. en

Poprawka 307
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przyjmuje do wiadomości udane 
umowy dwustronne zawarte między 
państwami członkowskimi w celu 
zagwarantowania praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza 
w przypadku pracowników 

14. preferuje skoordynowane działanie 
UE, jednak uznaje i z zadowoleniem 
przyjmuje udane umowy dwustronne 
zawarte między państwami członkowskimi 
w celu zagwarantowania praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza 
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transgranicznych, i wzywa UE do podjęcia 
działań na rzecz egzekwowania praw 
socjalnych pracowników transgranicznych, 
sezonowych i delegowanych w przypadku 
kryzysu zdrowotnego i innych sytuacji 
nadzwyczajnych;

w przypadku pracowników 
transgranicznych, i wzywa UE do podjęcia 
działań na rzecz egzekwowania praw 
socjalnych pracowników transgranicznych, 
sezonowych i delegowanych w przypadku 
kryzysu zdrowotnego i innych sytuacji 
nadzwyczajnych;

Or. en

Poprawka 308
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przyjmuje do wiadomości udane 
umowy dwustronne zawarte między 
państwami członkowskimi w celu 
zagwarantowania praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza 
w przypadku pracowników 
transgranicznych, i wzywa UE do podjęcia 
działań na rzecz egzekwowania praw 
socjalnych pracowników 
transgranicznych, sezonowych 
i delegowanych w przypadku kryzysu 
zdrowotnego i innych sytuacji 
nadzwyczajnych;

14. przyjmuje do wiadomości udane 
umowy dwustronne zawarte między 
państwami członkowskimi w celu 
zagwarantowania praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza 
w przypadku pracowników 
transgranicznych i sezonowych, i wzywa 
UE do podjęcia działań na rzecz 
egzekwowania praw socjalnych 
pracowników mobilnych w przypadku 
kryzysu zdrowotnego i innych sytuacji 
kryzysowych;

Or. en

Poprawka 309
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przyjmuje do wiadomości udane 14. przyjmuje do wiadomości udane 
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umowy dwustronne zawarte między 
państwami członkowskimi w celu 
zagwarantowania praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza 
w przypadku pracowników 
transgranicznych, i wzywa UE do podjęcia 
działań na rzecz egzekwowania praw 
socjalnych pracowników transgranicznych, 
sezonowych i delegowanych w przypadku 
kryzysu zdrowotnego i innych sytuacji 
nadzwyczajnych;

umowy dwustronne zawarte między 
państwami członkowskimi w celu 
zagwarantowania praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza 
w przypadku pracowników 
transgranicznych, i wzywa UE do przyjęcia 
wytycznych dotyczących egzekwowania 
praw socjalnych pracowników 
transgranicznych, sezonowych 
i delegowanych w przypadku kryzysu 
zdrowotnego i innych sytuacji 
nadzwyczajnych;

Or. hu

Poprawka 310
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przyjmuje do wiadomości udane 
umowy dwustronne zawarte między 
państwami członkowskimi w celu 
zagwarantowania praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza 
w przypadku pracowników 
transgranicznych, i wzywa UE do podjęcia 
działań na rzecz egzekwowania praw 
socjalnych pracowników transgranicznych, 
sezonowych i delegowanych w przypadku 
kryzysu zdrowotnego i innych sytuacji 
nadzwyczajnych;

14. przyjmuje do wiadomości udane 
umowy dwustronne zawarte między 
państwami członkowskimi w celu 
zagwarantowania praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza 
w przypadku pracowników 
przygranicznych i transgranicznych, 
i wzywa UE do podjęcia działań na rzecz 
egzekwowania praw socjalnych 
pracowników transgranicznych, 
sezonowych i delegowanych w przypadku 
kryzysu zdrowotnego i innych sytuacji 
nadzwyczajnych;

Or. en

Poprawka 311
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina, że dobre warunki 
pracy i zatrudnienia stanowią przewagę 
konkurencyjną dla przedsiębiorstw, 
umożliwiając przyciąganie 
wykwalifikowanych pracowników; 
podkreśla znaczenie inwestycji 
przedsiębiorstw w formalne i nieformalne 
szkolenie oraz uczenie się przez całe życie 
z myślą o wspieraniu sprawiedliwej 
transformacji w kierunku gospodarki 
cyfrowej i gospodarki o obiegu 
zamkniętym; zaznacza w tym kontekście, 
że przedsiębiorstwa wykorzystujące 
sztuczną inteligencję, robotykę i 
powiązane technologie odpowiadają za 
zapewnienie wszystkim właściwym 
pracownikom odpowiednich możliwości 
przekwalifikowania się i podniesienia 
kwalifikacji, aby mogli oni nauczyć się, 
jak korzystać z narzędzi cyfrowych i 
pracować z robotami współpracującymi i 
innymi nowymi technologiami, a tym 
samym dostosować się do zmieniających 
się potrzeb rynku pracy i utrzymać 
zatrudnienie; podkreśla w związku z tym 
znaczenie porozumienia ramowego 
europejskich partnerów społecznych w 
sprawie cyfryzacji; przypomina, że w 
wyżej wymienionym porozumieniu 
podkreślono odpowiedzialność 
pracodawców za zapewnienie 
pracownikom możliwości 
przekwalifikowania się i podniesienia 
kwalifikacji, w szczególności w kontekście 
cyfryzacji miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 312
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. z niepokojem zauważa trudności i 
brak odpowiedniego dostępu do systemów 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w 
przypadku pracowników mobilnych i 
transgranicznych; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia środków w celu 
rozwiązania tych problemów, w 
szczególności zgodnie z zaleceniem Rady z 
8 listopada 2019 r. w sprawie dostępu 
pracowników i osób samozatrudnionych 
do ochrony socjalnej; podkreśla potrzebę 
zapewnienia wszystkim pracownikom 
dostępu do ochrony socjalnej, zwłaszcza w 
obecnej sytuacji;

Or. fr

Poprawka 313
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa państwa członkowskie, aby 
w celu uniknięcia dumpingu socjalnego i 
zapewnienia ochrony socjalnej 
pracowników zapewniły zgłaszanie i 
stosowanie zaświadczeń A1 przez 
pracodawców przed rozpoczęciem 
jakiegokolwiek transgranicznego 
delegowania pracownika;

Or. fr

Poprawka 314
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla potrzebę pełnej 
cyfryzacji procedur dotyczących 
mobilności pracowników i świadczenia 
usług, w tym utworzenia centrum wsparcia 
dla pracowników i pracodawców, 
mieszczącego się zarówno pod względem 
cyfrowym, jak i fizycznym w Europejskim 
Urzędzie ds. Pracy;

15. podkreśla potrzebę pełnej 
cyfryzacji procedur dotyczących 
mobilności pracowników i koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
w tym utworzenia centrum wsparcia dla 
pracowników i pracodawców;

Or. en

Poprawka 315
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla potrzebę pełnej 
cyfryzacji procedur dotyczących 
mobilności pracowników i świadczenia 
usług, w tym utworzenia centrum wsparcia 
dla pracowników i pracodawców, 
mieszczącego się zarówno pod względem 
cyfrowym, jak i fizycznym w Europejskim 
Urzędzie ds. Pracy;

15. podkreśla potrzebę pełnej 
cyfryzacji procedur dotyczących 
mobilności pracowników, w tym 
utworzenia centrum kompleksowego 
wsparcia dla pracowników i pracodawców, 
mieszczącego się zarówno pod względem 
cyfrowym, jak i fizycznym w Europejskim 
Urzędzie ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 316
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla potrzebę pełnej 
cyfryzacji procedur dotyczących 
mobilności pracowników i świadczenia 
usług, w tym utworzenia centrum wsparcia 
dla pracowników i pracodawców, 
mieszczącego się zarówno pod względem 
cyfrowym, jak i fizycznym w Europejskim 
Urzędzie ds. Pracy;

15. podkreśla potrzebę pełnej 
cyfryzacji procedur dotyczących 
mobilności pracowników i delegowania 
pracowników w celu poprawy 
przekazywania i wymiany informacji 
między organami krajowymi oraz w celu 
umożliwienia skutecznego egzekwowania 
przepisów, w tym poprzez utworzenie 
centrum wsparcia dla pracowników 
i pracodawców, mieszczącego się zarówno 
pod względem cyfrowym, jak i fizycznym 
w Europejskim Urzędzie ds. Pracy;

Or. en

Poprawka 317
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe 
Alieva-Veli

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla potrzebę pełnej 
cyfryzacji procedur dotyczących 
mobilności pracowników i świadczenia 
usług, w tym utworzenia centrum wsparcia 
dla pracowników i pracodawców, 
mieszczącego się zarówno pod względem 
cyfrowym, jak i fizycznym w Europejskim 
Urzędzie ds. Pracy;

15. podkreśla potrzebę pełnej 
cyfryzacji procedur dotyczących 
mobilności pracowników i świadczenia 
usług, w tym utworzenia centrum wsparcia 
dla pracowników i pracodawców, 
mieszczącego się zarówno pod względem 
cyfrowym, jak i fizycznym w Europejskim 
Urzędzie ds. Pracy; wzywa państwa 
członkowskie, by w pełni zaangażowały się 
w cyfryzację usług publicznych, w 
szczególności instytucji zabezpieczenia 
społecznego, w celu ułatwienia procedur 
mobilności europejskich pracowników, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
możliwości przenoszenia praw i 
przestrzegania obowiązków związanych ze 
swobodą przemieszczania się;

Or. fr
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Poprawka 318
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia, w rozsądnych ramach 
czasowych, oceny mandatu Europejskiego 
Urzędu ds. Pracy, po upływie 
przynajmniej dwóch lat od osiągnięcia 
przez niego pełnej operacyjności; apeluje 
do Komisji o zaangażowanie w prace i 
w ocenę Europejskiego Urzędu ds. Pracy 
zainteresowane strony, które dysponują 
rozległą wiedzą na temat różnych modeli 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 319
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla potrzebę utworzenia 
lepszych narzędzi statystycznych, które 
pozwolą zmierzyć niedopasowanie 
kwalifikacji na europejskich rynkach 
pracy, zdiagnozować potrzeby rynków 
pracy w UE oraz różnice między nimi;

Or. pl



PE662.032v01-00 186/203 AM\1220296PL.docx

PL

Poprawka 320
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję, by zaproponowała 
ramy prawne w celu uregulowania 
warunków telepracy w całej UE oraz 
zapewniła godne warunki pracy 
i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 321
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Miriam Lexmann, 
Stelios Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
współpracy z partnerami społecznymi 
i Europejskim Urzędem ds. Pracy na rzecz 
sformułowania konkretnych strategii 
sektorowych, nie tylko w celu promowania 
i ułatwiania dobrowolnej mobilności 
pracowników, lecz także w celu 
opracowywania i wdrażania niezbędnych 
struktur wsparcia dla podnoszenia 
kwalifikacji i przekwalifikowania 
pracowników, wdrażania istotnych polityk 
publicznych oraz zapewniania oferty 
zatrudnienia wysokiej jakości 
odpowiadającej umiejętnościom 
pracowników; podkreśla wartość dodaną 
wzajemnego uznawania kompatybilności 
umiejętności i kwalifikacji, wspieranego 
przez istniejące mechanizmy uznawania, 
takie jak portal mobilności zawodowej 
EURES, platforma internetowa Europass 
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i system klasyfikacji ESCO;

Or. en

Poprawka 322
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla znaczenie EURES, a 
zwłaszcza zwraca uwagę na powiązanie 
działań EURES z potrzebami rynku pracy 
w celu zaspokojenia priorytetowych 
potrzeb sektorowych i potrzeb w zakresie 
umiejętności;

Or. pl

Poprawka 323
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. wyraża zaniepokojenie, że dostęp 
pracowników i pracodawców do 
informacji w odniesieniu do mobilności 
pracowników i usług wciąż stanowi 
wyzwanie; wskazuje, że informacje na 
temat warunków zatrudnienia i układów 
zbiorowych udostępniane na 
poszczególnych oficjalnych krajowych 
stronach internetowych są bardzo często z 
natury ograniczone i są dostępne tylko 
w kilku językach; wzywa zatem Komisję 
do poprawy dostępu do informacji poprzez 
utworzenie jednolitego szablonu dla 
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oficjalnych krajowych stron 
internetowych;

Or. en

Poprawka 324
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. apeluje do Komisji oraz Państw 
Członkowskich o dalsze rozszerzenie 
EURES na nowych członków i partnerów, 
pełne wdrożenie systemu pomiaru 
efektowności oraz jego analizę;

Or. pl

Poprawka 325
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 326
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

16. apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego w drodze 
ścisłego przestrzegania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004; wzywa państwa 
członkowskie, aby dostosowały swoje 
przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

Or. hu

Poprawka 327
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie silnej i należytej 
koordynacji zabezpieczenia społecznego, 
w tym w drodze niezwłocznej finalizacji 
trwającego przeglądu rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję, aby 
zapewniły ochronę wszystkim 
pracownikom, których dotykają przejęcia 
przedsiębiorstw; ponadto wzywa Komisję 
do oceny konieczności dokonania 
przeglądu powiązanej dyrektywy w tym 
zakresie;

Or. en
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Poprawka 328
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie koordynacji zabezpieczenia 
społecznego, w tym w drodze przeglądu 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz 
przez zwiększenie możliwości 
przenoszenia praw; wzywa państwa 
członkowskie, aby zabezpieczyły prawa 
pracownicze i warunki pracy 
pracowników w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 329
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby 
zapewniły ochronę wszystkim 
pracownikom, których dotykają przejęcia 
przedsiębiorstw; ponadto wzywa Komisję 
do oceny konieczności dokonania 
przeglądu powiązanej dyrektywy w tym 
zakresie;

Or. en
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Poprawka 330
Elżbieta Rafalska
w imieniu grupy ECR
Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym w 
drodze przeglądu rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników w 
przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

16. apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym w 
drodze przeglądu rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby koordynowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników w 
przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

Or. pl

Poprawka 331
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości 
przenoszenia świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego przysługujących osobom 
niepełnosprawnym; wzywa państwa 
członkowskie, aby dostosowały swoje 
przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawka 332
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze niezwłocznej i uczciwej 
finalizacji trwającego przeglądu 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz 
przez zwiększenie możliwości 
przenoszenia praw; wzywa państwa 
członkowskie, aby dostosowały swoje 
przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 333
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze finalizacji i szybkiego wdrożenia 
przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004, zapewniając warunki dla 
sprawiedliwej mobilności oraz przez 
zwiększenie możliwości przenoszenia 
praw; podkreśla, że cyfryzacja usług 
publicznych zabezpieczenia społecznego 
mogłaby ułatwić mobilność, w 
szczególności MŚP, przy ścisłym 
przestrzeganiu zasad sprawiedliwej 
mobilności; wzywa państwa członkowskie, 
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aby dostosowały swoje przepisy dotyczące 
pracowników w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 334
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję, 
aby zapewniły ochronę wszystkim 
pracownikom, których dotykają przejęcia 
przedsiębiorstw; ponadto wzywa Komisję 
do oceny konieczności dokonania 
przeglądu dyrektywy w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 335
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 

16. apeluje do państw członkowskich 
o zapewnienie odpowiedniej koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, w tym 
w drodze przeglądu rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz przez zwiększenie 
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możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

możliwości przenoszenia praw; wzywa 
państwa członkowskie, aby dostosowały 
swoje przepisy dotyczące pracowników 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
zachęcały pracodawców do zapewnienia 
uprzednich powiadomień oraz stosowania 
zaświadczeń A1 przed przystąpieniem 
przez pracownika do realizacji pracy 
transgranicznej;

Or. en

Poprawka 336
Radan Kanev, Romana Tomc, Cindy Franssen, Dennis Radtke, Stelios 
Kympouropoulos, Gheorghe Falcă

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że zlecanie prac 
podwykonawcom, w tym praktyki 
tworzenia oddziałów lub łańcuchów 
podwykonawców, mogą w niektórych 
przypadkach prowadzić do dumpingu 
socjalnego, naruszania praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, 
niedostatecznego dostępu do publicznych 
świadczeń zdrowotnych lub braku takiego 
dostępu, uchylania się przez pracodawców 
od ich obowiązków oraz do obchodzenia 
postanowień układów zbiorowych, 
narażając tym samym pracowników 
sezonowych, delegowanych i innych 
pracowników mobilnych na oszustwa i 
nadużycia; wzywa Komisję do 
zapewnienia ogólnej solidarnej 
odpowiedzialności w całym łańcuchu 
podwykonawców z myślą o ochronie praw 
pracowników; podkreśla, że taka 
inicjatywa powinna zwiększać 
przejrzystość i wzmacniać 
odpowiedzialność głównych wykonawców 
w łańcuchach podwykonawców poprzez 
zapewnienie skutecznych sankcji oraz 
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wypłaty zaległych należności i 
odszkodowań w przypadku 
nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów prawa pracy;

Or. en

Poprawka 337
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników w żadnym wypadku nie 
może prowadzić do wzrostu biurokracji 
dla MŚP ani do ograniczeń na rynku 
pracy ze względu na przynależność 
państwową, w tym w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 338
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników w żadnym wypadku nie 
może prowadzić do wzrostu biurokracji 
dla MŚP ani do ograniczeń na rynku 
pracy ze względu na przynależność 
państwową, w tym w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością;

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników musi wzmacniać zasadę 
równego traktowania oraz zwiększać 
ochronę pracowników; przypomina, że 
unijne prawodawstwo związane ze 
swobodnym przepływem pracowników lub 
usług nie może w żaden sposób wpływać 
na korzystanie z uznanych w państwach 
członkowskich i na szczeblu unijnym praw 
podstawowych pracowników – w tym z 
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prawa podejmowania strajku bądź innych 
działań objętych szczególnymi systemami 
stosunków pracy w państwach 
członkowskich, zgodnie z prawem 
krajowym lub praktyką krajową – ani 
wpływać na prawo do negocjowania, 
zawierania i egzekwowania układów 
zbiorowych lub do podejmowania działań 
zbiorowych zgodnie z prawem krajowym 
lub praktyką krajową; wzywa do tego, aby 
we wszystkich nowych przepisach UE 
dotyczących mobilności pracowników 
i usług uwzględniać takie zapisy 
ochronne, oraz wskazuje na konieczność 
włączenia protokołu w sprawie postępu 
społecznego w przypadku zmiany 
Traktatów UE w celu dopilnowania, by 
w razie konfliktu podstawowe prawa 
socjalne miały pierwszeństwo przed 
swobodami gospodarczymi;

Or. en

Poprawka 339
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników w żadnym wypadku nie 
może prowadzić do wzrostu biurokracji 
dla MŚP ani do ograniczeń na rynku 
pracy ze względu na przynależność 
państwową, w tym w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością;

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników musi wzmacniać zasadę 
równego traktowania oraz zwiększać 
ochronę pracowników; przypomina, że 
unijne prawodawstwo związane ze 
swobodnym przepływem pracowników lub 
usług nie może w żaden sposób wpływać 
na korzystanie z uznanych w państwach 
członkowskich i na szczeblu unijnym praw 
podstawowych pracowników – w tym z 
prawa podejmowania strajku bądź innych 
działań objętych szczególnymi systemami 
stosunków pracy w państwach 
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członkowskich, zgodnie z prawem 
krajowym lub praktyką krajową – ani 
wpływać na prawo do negocjowania, 
zawierania i egzekwowania układów 
zbiorowych lub do podejmowania działań 
zbiorowych zgodnie z prawem krajowym 
lub praktyką krajową;

Or. en

Poprawka 340
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników w żadnym wypadku nie 
może prowadzić do wzrostu biurokracji 
dla MŚP ani do ograniczeń na rynku 
pracy ze względu na przynależność 
państwową, w tym w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością;

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników w żadnym wypadku nie 
może prowadzić do osłabienia ochrony 
lub praw pracowników mobilnych; 
przypomina, że praktyki administracyjne i 
regulacje dotyczące usług są uzasadnione 
w celu ochrony pracowników, 
konsumentów, środowiska, a także w celu 
zapewnienia równych warunków 
działania, pewności prawa i 
przewidywalności dla przedsiębiorców i 
firm;

Or. en

Poprawka 341
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
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dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników w żadnym wypadku nie 
może prowadzić do wzrostu biurokracji 
dla MŚP ani do ograniczeń na rynku 
pracy ze względu na przynależność 
państwową, w tym w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością;

dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników musi wzmacniać zasadę 
równego traktowania oraz zwiększać 
ochronę pracowników;

Or. en

Poprawka 342
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Monica Semedo, Samira Rafaela, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników w żadnym wypadku nie 
może prowadzić do wzrostu biurokracji dla 
MŚP ani do ograniczeń na rynku pracy ze 
względu na przynależność państwową, 
w tym w sektorach charakteryzujących się 
dużą mobilnością;

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników musi przyczyniać się do 
wzmocnienia zasady równego traktowania 
i możliwości przenoszenia praw, ale 
w żadnym wypadku nie może prowadzić 
do nieproporcjonalnego wzrostu 
biurokracji dla MŚP ani do 
nieuzasadnionych ograniczeń na rynku 
pracy;

Or. fr

Poprawka 343
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników w żadnym wypadku nie 
może prowadzić do wzrostu biurokracji dla 
MŚP ani do ograniczeń na rynku pracy ze 

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników w żadnym wypadku nie 
może prowadzić do wzrostu biurokracji dla 
MMŚP i osób prowadzących działalność 
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względu na przynależność państwową, 
w tym w sektorach charakteryzujących się 
dużą mobilnością;

na własny rachunek ani do ograniczeń na 
rynku pracy ze względu na przynależność 
państwową, w tym w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością;

Or. en

Poprawka 344
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników w żadnym wypadku nie 
może prowadzić do wzrostu biurokracji dla 
MŚP ani do ograniczeń na rynku pracy ze 
względu na przynależność państwową, 
w tym w sektorach charakteryzujących się 
dużą mobilnością;

17. podkreśla, że dalsze egzekwowanie 
dorobku Unii w zakresie mobilności 
pracowników w żadnym wypadku nie 
może prowadzić do wzrostu biurokracji dla 
MŚP ani do ograniczeń na rynku pracy ze 
względu na obywatelstwo danego państwa 
członkowskiego, w tym w sektorach 
charakteryzujących się dużą mobilnością;

Or. hu

Poprawka 345
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. przypomina, że wniosek Komisji 
dotyczący zmiany procedury powiadomień 
w odniesieniu do usług nadmiernie 
ograniczyłby możliwości interwencyjne 
państw członkowskich i władz lokalnych 
oraz podważyłby kompetencje 
ustawodawcze w dziedzinie usług; wzywa 
zatem Komisję do wycofania tego 
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wniosku;

Or. en

Poprawka 346
Marc Botenga, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj 
Villumsen

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że po kryzysie związanym z 
pandemią COVID-19 wszystkie odnośne 
polityki UE, w tym te mające na celu 
wzmocnienie swobodnego przepływu 
pracowników oraz swobodnego przepływu 
usług, muszą przyjmować za priorytet 
odbudowę zatrudnienia wysokiej jakości 
w całej Unii, aby wspierać równy i 
zrównoważony rozwój wszystkich 
regionów UE;

Or. en

Poprawka 347
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa Komisję do zbadania luk w 
ochronie pracowników oraz konieczności 
zmiany dyrektywy 2008/104/WE w 
sprawie pracy tymczasowej w celu 
zapewnienia pracownikom tymczasowym 
godnych warunków pracy i zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 348
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 349
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, 
Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, 
Klára Dobrev, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. podkreśla, że pracownicy 
niepełnosprawni nadal napotykają wiele 
przeszkód, które utrudniają lub 
uniemożliwiają im pełne korzystanie ze 
swobodnego przepływu usług; wzywa 
państwa członkowskie do niezwłocznego 
wdrożenia europejskiego aktu w sprawie 
dostępności, aby skutecznie usunąć 
przeszkody napotykane przez 
pracowników niepełnosprawnych i 
zapewnić dostępność usług, a także 
odpowiednie warunki do ich świadczenia; 
podkreśla ogromne znaczenie osiągnięcia 
w pełni dostępnego jednolitego rynku, 
który zapewni równe traktowanie oraz 
gospodarczą i społeczną integrację 
pracowników niepełnosprawnych;
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Or. en

Poprawka 350
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. wzywa państwa członkowskie do 
należytego i terminowego wdrożenia i 
monitorowania stosowania zmienionej 
dyrektywy o delegowaniu pracowników, 
by chronić ich podczas delegowania w 
związku ze swobodą świadczenia usług 
poprzez ustanowienie obowiązkowych 
przepisów dotyczących warunków pracy 
oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników;

Or. en

Poprawka 351
Sara Matthieu
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17d. przypomina, że swobodny przepływ 
usług nie może w żaden sposób wpływać 
na korzystanie z praw podstawowych 
uznanych w państwach członkowskich i 
na szczeblu unijnym – w tym z prawa 
podejmowania strajku bądź innych 
działań objętych szczególnymi systemami 
stosunków pracy w państwach 
członkowskich, zgodnie z prawem 
krajowym lub praktyką krajową – ani 
wpływać na prawo do negocjowania, 
zawierania i egzekwowania układów 
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zbiorowych lub do podejmowania działań 
zbiorowych zgodnie z prawem krajowym 
lub praktyką krajową; podkreśla, że 
przepisy dobrej jakości i ich skuteczne 
wdrożenie są inwestycją długoterminową;

Or. en


