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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest przekonany, że ramy 
zarządzania dla Europy socjalnej i 
zrównoważonej powinny opierać się na 
następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
protokołu w sprawie postępu społecznego 
do traktatów, ochrona praw socjalnych na 
tym samym poziomie co ochrona swobód 
gospodarczych na jednolitym rynku oraz 
przyjęcie paktu na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i postępu społecznego, który nada 
celom społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy 
charakter, aby zrealizować cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ; uważa, że 
dodatkowo proces semestru powinien 
przebiegać zgodnie z metodą wspólnotową 
i zostać uzgodniony między Radą 
a Parlamentem Europejskim, podczas gdy 
procesowi podejmowania decyzji 
większością kwalifikowaną powinno 
podlegać więcej obszarów polityki 
społecznej, w szczególności 
niedyskryminacja, ochrona socjalna 
pracowników (poza sytuacjami 
transgranicznymi), ochrona pracowników 
w przypadku wypowiedzenia umowy 
o pracę, reprezentowanie i obrona 
zbiorowa interesów pracowników 
i pracodawców oraz warunki zatrudnienia 
obywateli państw trzecich przebywających 
legalnie w UE;

6. podkreśla, że Europejski filar praw 
socjalnych jest deklaracją polityczną, i 
odrzuca wszelkie próby wykorzystania 
tego instrumentu do ujednolicenia 
polityki społecznej i systemów ochrony 
socjalnej państw członkowskich;
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że rozwiązania w 
zakresie pracy w zmniejszonym wymiarze 
czasu są skutecznym narzędziem ochrony 
miejsc pracy w czasie kryzysu 
gospodarczego; z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie instrumentu tymczasowego 
wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń 
związanych z bezrobociem w sytuacji 
nadzwyczajnej (SURE) jako środka 
nadzwyczajnego wspierającego 
rozwiązania w zakresie pracy w 
zmniejszonym wymiarze czasu 
w państwach członkowskich w kontekście 
kryzysu związanego z COVID-19; 
podkreśla, że jest to kluczowy instrument 
wspierający krajowe rozwiązania w 
zakresie pracy w zmniejszonym wymiarze 
czasu, a tym samym umożliwiający 
ochronę miejsc pracy i umiejętności oraz 
zachowanie dużej części wynagrodzeń i 
dochodów; zwraca się do Komisji, aby 
dokładnie oceniła funkcjonowanie tego 
tymczasowego instrumentu oraz 
przeanalizowała ewentualne 
wprowadzenie w tym zakresie stałego 
instrumentu szczególnego, 
uruchamianego – na wniosek państw 
członkowskich – w sytuacji 
nieoczekiwanego kryzysu, który prowadzi 
do stałego wzrostu wydatków na 
rozwiązania w zakresie pracy w 
zmniejszonym wymiarze czasu i podobne 
środki; wzywa Komisję i państwa 

9. przypomina, że rozwiązania w 
zakresie pracy w zmniejszonym wymiarze 
czasu są skutecznym narzędziem ochrony 
miejsc pracy w czasie kryzysu 
gospodarczego; podkreśla, że nowo 
ustanowiony instrument tymczasowego 
wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń 
związanych z bezrobociem w sytuacji 
nadzwyczajnej (SURE) ma charakter 
tymczasowy; zwraca się do Komisji, aby 
dokładnie oceniła funkcjonowanie tego 
tymczasowego instrumentu finansowania 
dłużnego; ogólnie zachęca państwa 
członkowskie do wspierania osób, które 
obecnie pracują w zmniejszonym 
wymiarze czasu pracy, w podnoszeniu ich 
umiejętności, tak aby mogły znaleźć pracę 
w bardziej opłacalnym sektorze;
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członkowskie do dopilnowania, by pomoc 
finansowa była udzielana tylko 
przedsiębiorstwom, które nie są 
zarejestrowane w krajach wymienionych 
we wspólnym unijnym wykazie jurysdykcji 
państw trzecich do celów podatkowych lub 
w załączniku I do konkluzji Rady w 
sprawie zmienionego unijnego wykazu 
jurysdykcji niechętnych współpracy do 
celów podatkowych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, by zapewniły 
poszanowanie przez beneficjentów 
podstawowych wartości zapisanych w 
traktatach oraz by dopilnowały, by 
przedsiębiorstwa otrzymujące publiczne 
wsparcie finansowe chroniły 
pracowników, gwarantowały uczciwe 
warunki pracy, respektowały związki 
zawodowe i przestrzegały obowiązujących 
układów zbiorowych pracy, płaciły 
odpowiednie podatki i powstrzymywały się 
od odkupu akcji lub wypłacania premii 
zarządom lub dywidend udziałowcom; 
podkreśla, jak ważne jest łączenie 
rozwiązań w zakresie pracy w 
zmniejszonym wymiarze czasu z 
kształceniem i szkoleniem zawodowym 
odnośnych pracowników;
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10. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź przewodniczącej Komisji 
Europejskiej dotyczącą unijnego programu 
reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych i wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku; apeluje, by 
instrument ten chronił wszystkie kategorie 
pracowników, zmniejszał presję na 
finanse publiczne wynikającą 
z zewnętrznych wstrząsów i zabezpieczał 
krajowe systemy zasiłków dla 
bezrobotnych w czasie kryzysów, które 
prowadzą do nagłego wzrostu wydatków; 
apeluje, aby wniosek ten obejmował kraje 
UGW i by kraje spoza UGW również 
mogły przystąpić do programu;

10. odrzuca wniosek dotyczący 
unijnego programu reasekuracji świadczeń 
dla osób bezrobotnych, ponieważ stanowi 
on kolejny krok ku unii transferowej; jest 
zdania, że taki system nie rozwiązuje 
strukturalnych problemów rynku pracy na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, które 
mają charakter stały; zachęca państwa 
członkowskie, aby zamiast tego 
odpowiednio inwestowały w polityki w 
zakresie rynku pracy i reformy 
gospodarcze w celu zapobiegania 
bezrobociu długotrwałemu;
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