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9.3.2015 A8-0043/4 

Poprawka  4 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 

społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. 

2014/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. z zadowoleniem przyjmuje apel 

przewodniczącego Komisji do państw 

członkowskich o wprowadzenie dochodu 

minimalnego w celu zmniejszenia ubóstwa 

w UE; wzywa Komisję do zaproponowania 

inicjatywy na rzecz wprowadzenia 

minimalnego dochodu w państwach 

członkowskich; podkreśla, Ŝe ustalenie 

poziomów dochodu minimalnego naleŜy 

do poszczególnych państw członkowskich 

i Ŝe powinny one być współmierne do 

specyficznej sytuacji społeczno-

ekonomicznej w danym kraju; 

78. z zadowoleniem przyjmuje apel 

przewodniczącego Komisji do państw 

członkowskich o wprowadzenie dochodu 

minimalnego w celu zmniejszenia ubóstwa 

w UE; wzywa państwa członkowskie do 

zagwarantowania dostępu do rynku pracy 

i do odpowiedniego wsparcia dochodów w 

przypadku najsłabszych członków 

społeczeństwa; wzywa Komisję do 

zaproponowania odpowiedniego systemu 

dochodu minimalnego na szczeblu UE, by 

doprowadzić do większej konwergencji 

społecznej między państwami 

członkowskimi i przyczynić się do 

realizacji celu strategii Europa 2020 w 

zakresie ograniczenia ubóstwa; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/5 

Poprawka  5 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 

społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. 

2014/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  79. podkreśla pilną potrzebę 

zagwarantowania powszechnego systemu 

płacy minimalnej na szczeblu UE oraz 

przedstawienia wniosku w sprawie 

ustanowienia minimalnych standardów i 

norm w zakresie płacy minimalnej na 

szczeblu UE; wzywa Komisję do 

wprowadzenia polityki UE w zakresie 

płacy minimalnej, dzięki której poprzez 

podniesienie płac minimalnych doszłoby 

do ustabilizowania rozwoju płac w UE i 

która zapobiegałaby wzajemnemu 

dumpingowi płacowemu; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/6 

Poprawka  6 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 

społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. 

2014/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. przypomina, Ŝe godziwe 

wynagrodzenia są istotne nie tylko z 

punktu widzenia spójności społecznej, lecz 

równieŜ dla utrzymania zdecydowanego 

oŜywienia oraz produktywnej gospodarki; 

wzywa Komisję do zbadania wpływu 

państw członkowskich wprowadzających 

wynagrodzenia minimalne w kontekście 

zmniejszania nierówności płac; wzywa 

Komisję do zorganizowania konferencji 

dotyczącej europejskich ram wynagrodzeń 

minimalnych; 

47. przypomina, Ŝe wynagrodzenie 

minimalne powinno odgrywać kluczową 

rolę w walce z ubóstwem i gwarantować, 

Ŝe zarobki uzyskiwane w wyniku pracy są 

wystarczające do uniknięcia ubóstwa oraz 

Ŝe dzięki temu zatrudnienie rzeczywiście 

stanowi najlepszą ochronę przed 

ubóstwem, co najmniej w wymiarze 

pienięŜnym; wzywa Komisję do zbadania 

wpływu państw członkowskich 

wprowadzających wynagrodzenia 

minimalne w kontekście zmniejszania 

nierówności płac; wzywa Komisję do 

zorganizowania konferencji dotyczącej 

europejskich ram wynagrodzeń 

minimalnych; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/7 

Poprawka  7 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 

społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. 

2014/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw O (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  O. mając na uwadze, Ŝe brak 

odpowiednich systemów zabezpieczenia 

społecznego, takich jak obywatelstwo i 

dochód minimalny, pogłębia ubóstwo i 

wykluczenie społeczne; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/8 

Poprawka  8 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 

społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. 

2014/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. z zadowoleniem przyjmuje spadek 

stopy bezrobocia młodzieŜy, ale zauwaŜa, 

Ŝe jego poziom jest nadal niepokojący i 

niekonieczne opiera się na utworzonych 

miejscach pracy netto; podkreśla, Ŝe 

nastąpił teŜ wzrost niepewności 

zatrudnienia oraz niepełnego zatrudnienia i 

Ŝe 43% młodych ludzi określa swoje 

warunki pracy jako niepewne, jest 

zatrudnionych na wymuszone umowy o 

pracę w niepełnym wymiarze godzin lub 

jako osoby pozornie samozatrudnione; 

55. z zadowoleniem przyjmuje spadek 

stopy bezrobocia młodzieŜy w niektórych 

państwach członkowskich, ale zauwaŜa, Ŝe 

jego poziom jest nadal niepokojący i 

niekonieczne opiera się na utworzonych 

miejscach pracy netto; podkreśla, Ŝe 

nastąpił teŜ wzrost niepewności 

zatrudnienia oraz niepełnego zatrudnienia i 

Ŝe 43% młodych ludzi określa swoje 

warunki pracy jako niepewne, jest 

zatrudnionych na wymuszone umowy o 

pracę w niepełnym wymiarze godzin lub 

jako osoby pozornie samozatrudnione; 

Or. en 

 

 


