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Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (wskaźnik 
AROPE) wynosi 22,5 % i jest co prawda 
niższa od poziomu sprzed kryzysu, to 
jednak wiele brakuje do osiągnięcia 
zasadniczego celu strategii „Europa 2020” 
zakładającego zmniejszenie liczby osób 
AROPE o 20 mln; mając na uwadze, że w 
odniesieniu do dzieci wskaźnik AROPE 
stale się zmniejsza, lecz wciąż jeszcze jest 
niedopuszczalnie wysoki; mając na 
uwadze, że w przypadku dzieci 
wychowywanych przez jednego rodzica 
wskaźnik AROPE jest dwukrotnie wyższy 
niż średnia dla dzieci ogółem; mając na 
uwadze, że wysoki poziom nierówności 
zmniejsza produkcję gospodarczą i 
potencjał trwałego wzrostu;

J. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (wskaźnik 
AROPE) wynosi 22,5 % i jest co prawda 
niższa od poziomu sprzed kryzysu, to 
jednak wiele brakuje do osiągnięcia 
zasadniczego celu strategii „Europa 2020” 
zakładającego zmniejszenie liczby osób 
AROPE o 20 mln; mając na uwadze, że już 
w 2007 r. zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym było ponad 100 
mln osób; mając na uwadze, że w 
odniesieniu do dzieci wskaźnik AROPE 
stale się zmniejsza, lecz wciąż jeszcze jest 
niedopuszczalnie wysoki; mając na 
uwadze, że w przypadku dzieci 
wychowywanych przez jednego rodzica 
wskaźnik AROPE jest dwukrotnie wyższy 
niż średnia dla dzieci ogółem; mając na 
uwadze, że wysoki poziom nierówności 
zmniejsza produkcję gospodarczą i 
potencjał trwałego wzrostu;
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Ustęp 18
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18. zauważa, że w UE nadal występują 
problemy strukturalne wymagające 
rozwiązania; przyznaje, że środki 
oszczędnościowe nie umożliwiają 
zrównoważonego rozwiązania tych 
problemów; podkreśla zasadniczą potrzebę 
pobudzenia popytu krajowego przez 
wspieranie inwestycji publicznych i 
prywatnych oraz reform strukturalnych 
zrównoważonych pod względem 
społecznym i gospodarczym, 
zmniejszających nierówności oraz 
wspierających wysokiej jakości miejsca 
pracy sprzyjające włączeniu społecznemu, 
zrównoważony rozwój i inwestycje 
społeczne oraz odpowiedzialną 
konsolidację budżetową, a tym samym 
tworzących dla przedsiębiorstw i służb 
publicznych warunki sprzyjające większej 
spójności i pozytywnej konwergencji 
społecznej, by powstawało więcej dobrych 
jakościowo miejsc pracy przy 
jednoczesnym zapewnieniu równowagi 
między sferą społeczną a gospodarką; 
podkreśla, że te priorytety można 
zrealizować tylko pod warunkiem uznania 
inwestycji w kapitał ludzki za wspólną 
strategię wysokiej rangi;

18. zauważa, że w UE nadal występują 
problemy strukturalne wymagające 
rozwiązania; przyznaje, że środki 
oszczędnościowe nie umożliwiają 
zrównoważonego rozwiązania tych 
problemów; apeluje w związku z tym o 
wyłączenie inwestycji w wysokiej jakości 
miejsca pracy, ochronę socjalną i 
włączenie społeczne z obliczania deficytów 
na podstawie paktu stabilności i wzrostu; 
podkreśla zasadniczą potrzebę pobudzenia 
popytu krajowego przez wspieranie 
inwestycji publicznych i prywatnych oraz 
reform strukturalnych zrównoważonych 
pod względem społecznym i 
gospodarczym, zmniejszających 
nierówności oraz wspierających wysokiej 
jakości miejsca pracy sprzyjające 
włączeniu społecznemu, zrównoważony 
rozwój i inwestycje społeczne oraz 
odpowiedzialną konsolidację budżetową, a 
tym samym tworzących dla 
przedsiębiorstw i służb publicznych 
warunki sprzyjające większej spójności i 
pozytywnej konwergencji społecznej, by 
powstawało więcej dobrych jakościowo 
miejsc pracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi między sferą 
społeczną a gospodarką; podkreśla, że te 
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priorytety można zrealizować tylko pod 
warunkiem uznania inwestycji w kapitał 
ludzki za wspólną strategię wysokiej rangi;
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Ustęp 21
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21. apeluje do Komisji i wszystkich 
państw członkowskich o zapoczątkowanie 
lub zaostrzenie regulacji nowych form 
pracy; w tym kontekście wyraża 
zaniepokojenie sprawą ochrony 
pracowników nietypowych i osób 
samozatrudnionych, często niemających 
pełnego dostępu do systemu ochrony 
socjalnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by opracowały i 
propagowały środki o udowodnionej 
skuteczności w eliminowaniu pracy 
nierejestrowanej, umożliwiające uznanie 
praw pracowniczych pracowników 
domowych i opiekunów oraz poprawiające 
warunki pracy;

21. apeluje do Komisji i wszystkich 
państw członkowskich o zapoczątkowanie 
lub zaostrzenie regulacji nowych form 
pracy; w tym kontekście wyraża 
zaniepokojenie sprawą ochrony 
pracowników nietypowych i osób 
samozatrudnionych, często niemających 
pełnego dostępu do systemu ochrony 
socjalnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by opracowały i 
propagowały środki o udowodnionej 
skuteczności w eliminowaniu pracy 
nierejestrowanej, umożliwiające uznanie 
praw pracowniczych pracowników 
domowych i opiekunów oraz poprawiające 
warunki pracy; apeluje do państw 
członkowskich i Komisji, by zakazały 
stosowania umów zerogodzinowych;
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