
Należy ściśle monitorować wdrożenie dyrektywy w sprawie 
pracy tymczasowej z uzupełnieniem o mechanizmy tworzenia 
białych i czarnych list oraz jasnymi, skutecznymi sankcjami za 
naruszenia.

9  Od pracodawców należy wymagać 
odpowiedzialności za pracowników swoich 
podwykonawców.

Firmy korzystające z usług podwykonawców muszą 
dopilnować, aby wszyscy pracownicy w ich łańcuchu dostaw 
zapewniali godne warunki pracy. Nie mogą się usprawiedliwiać 
tym, że bezpośrednio nie zatrudniają nieuczciwie traktowanych 
pracowników. Powinny nalegać na zapewnienie godnych 
warunków i nakładać skuteczne kary na podwykonawców, 
których tych warunków nie zapewniają.

10  Pracownicy o niestabilnej sytuacji 
zawodowej muszą być zorganizowani i 
otrzymać głos.

Obowiązkiem związków zawodowych jest walka z erozją 
solidarności wynikającą z niestabilności warunków 
zatrudnienia, zorganizowanie osób posiadające niestabilną 
pracę, reprezentowanie ich i uwzględnienie ich interesów w 
zbiorowych układach pracy. Pracownicy o niestabilnej sytuacji 
zawodowej powinny uzyskać możliwość otwartego zabierania 
głosu, wzajemnego wspierania się i walki z niestabilnością 
swojego zatrudnienia jako członkowie związków zawodowych; 
należy zachęcać ich do podejmowania tych działań.
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4  Należy uprościć i ujednolicić stosunki 
pracownicze, aby uzyskać klarowność i 
uniknąć nadużyć.

Istnieniu niepewnych form zatrudnienia sprzyja niespójna 
i skomplikowana plątanina zasad zatrudnienia istniejąca 
obecnie w UE. Nadmierna złożoność utrudnia ochronę 
przed wykluczeniem i dyskryminacją, prowadzi do braku 
przejrzystości, większych kosztów administracyjnych i 
transakcyjnych oraz umożliwia pracodawcom omijanie 
przepisów socjalnych. Potrzebujemy jasnych, prostych i 
uczciwych zasad na szczeblu unijnym zgodnie z zasadami MOP, 
Europejskiej Karty Społecznej i Programu Godnej Pracy.

5  Wszyscy pracownicy powinni zostać objęci 
systemem negocjacji zbiorowych – to 
najskuteczniejszy sposób zapobiegania 
trudnej sytuacji pracowników na 
niskopłatnych stanowiskach.

Pracownicy o niepewnej sytuacji zawodowej muszą zostać 
objęci układami zbiorowymi pracy, a jednym z podstawowych 
obowiązków pracodawcy jest konstruktywne zaangażowanie 
w negocjacje ze związkami zawodowymi. Rządy powinny 
wspierać ten proces m.in. poprzez tworzenie możliwości 
działania partnerów społecznych i prowadzenia dialogu 
społecznego oraz muszą promować powszechne objęcie 
pracowników zbiorowymi układami pracy, aby zapewnić ich 
równe traktowanie i integrację społeczną.

6  Pracownicy o niestabilnej sytuacji 
zawodowej potrzebują jasnej, prostej 
ścieżki do stałego zatrudnienia.

Potrzebne są mechanizmy przekształcenia niestabilnego 
zatrudnienia w stałą pracę i należy przełamać bariery 
społeczne powodujące wykluczenie pracowników o niestabilnej 
sytuacji zawodowej z głównego rynku pracy. Podział ten 
nieproporcjonalnie mocno dotyka wrażliwe kategorie 
pracowników, takie jak osoby w młodym wieku, kobiety, 
migranci, pracownicy delegowani i sezonowi.

7  Europa potrzebuje silnych i dobrze 
fi nansowanych publicznych służb 
zatrudnienia skupionych na walce z 
niestabilnymi formami zatrudnienia.

Należy utrzymać i wzmocnić publiczne służby zatrudnienia, 
aby zapewnić im możliwość monitorowania ruchu pracowników 
w Europie i zdolność do pilnowania zgodności z prawem 
pracy i prawem socjalnym poprzez walkę z nieuczciwymi i 
nielegalnymi praktykami. Prywatne agencje pracy nie nadają 
się do tej roli.

8  Potrzebne są skuteczne regulacje 
dotyczące agencji pracy tymczasowej i 
innych pośredników pracy – muszą być one 
dobrze egzekwowane.

Należy doprowadzić do sytuacji, w której agencje pracy 
tymczasowej przestrzegają godnych norm minimalnych. 

1  Jeśli wykonywana jest ta sama praca lub 
zajmowane to samo stanowisko, prawa i 
płaca muszą być takie same.

Jednakowej pracy musi towarzyszyć jednakowa płaca i 
warunki, niezależnie od rodzaju umowy, pochodzenia, 
narodowości i płci pracowników.

2  Ważne jest, gdzie pracujesz, a nie skąd 
jesteś.

Wszędzie w Unii Europejskiej należy wdrożyć „zasadę kraju 
przyjmującego”. Każdy pracownik musi mieć możliwość 
korzystania z praw i warunków socjalnych kraju, w którym 
pracuje. Eksport niższej płacy i gorszych warunków wraz z 
pracownikami jest gospodarczo i społecznie szkodliwy dla 
jednostek, rodzin, firm i społeczeństw, ponieważ podkopuje 
dialog społeczny oraz prowadzi do nieuczciwej konkurencji i 
dumpingu socjalnego. 

3  Wszyscy pracownicy w Europie zasługują 
na ochronę godnej płacy minimalnej – 
gwarantowaną przez zbiorowe układy pracy 
lub przepisy prawa.

We wszystkich krajach europejskich powinny obowiązywać 
płace minimalne obejmujące wszystkich pracowników. 
Powinny być one negocjowane przez partnerów społecznych 
lub wprowadzane przepisami prawa. Należy ich przestrzegać, 
bronić i egzekwować. 
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