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Poprawka1
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Konwencję ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych i jej 
wejście w życie dnia 21 stycznia 2011 r. 
zgodnie z decyzją Rady 2010/48/WE 
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 
zawarcia przez Wspólnotę Europejską 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych1a,
__________________
1a Dz.U. L 23 z 27.1.2010, s. 35.

Or. en

Poprawka 2
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 6

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając art. 3 TUE, — uwzględniając art. 2 i 3 TUE,

Or. en

Poprawka 3
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

— – uwzględniając Europejski — uwzględniając Europejski filar 
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filar praw socjalnych, praw socjalnych, w szczególności zasady 5 
i 6,

Or. ro

Poprawka 4
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającą ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy2a,, 
__________________
2a Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.

Or. en

Poprawka 5
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającą w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne,

Or. en
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Poprawka 6
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wytyczne polityczne 
Ursuli von der Leyen,

Or. de

Poprawka 7
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając skorygowany 
program prac Komisji na 2020 r.,

Or. de

Poprawka 8
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając unijne ramy 
dotyczące krajowych strategii integracji 
Romów,

Or. en

Poprawka 9
Eugen Tomac
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Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie 
ochrony pracowników transgranicznych i 
sezonowych w kontekście kryzysu 
związanego z COVID-194a,
__________________
4a Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0176. 

Or. ro

Poprawka 10
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie 
skutecznych inspekcji pracy jako strategii 
poprawy warunków pracy w Europie1a,
__________________
1a Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0012.

Or. de

Poprawka 11
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 26 maja 2016 r. w sprawie ubóstwa: 
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perspektywa płci3a,

3a Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0235.

Or. ro

Poprawka 12
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie 
sytuacji kobiet niepełnosprawnych3a, 
__________________
3a Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0484.

Or. en

Poprawka 13
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wskaźnik 
równouprawnienia płci Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

Or. en

Poprawka 14
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli
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Projekt rezolucji
Umocowanie 14 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 5 marca 2020 r. zatytułowany 
„Unia równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025” (COM(2020)0152),

Or. en

Poprawka 15
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 24 października 2017 r. w sprawie 
strategii politycznych na rzecz 
zagwarantowania dochodu minimalnego 
jako narzędzia walki z ubóstwem1a,
__________________
1a Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0403.

Or. de

Poprawka 16
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 
skoordynowanych działań UE na rzecz 
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walki z pandemią COVID-19 i jej 
skutkami4a,
__________________
4a Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.

Or. en

Poprawka 17
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdania 
Europejskiej Sieci Przeciwdziałania 
Ubóstwu oraz odpowiednie sprawozdania 
Europejskiego Forum Osób 
Niepełnosprawnych i Sieci European 
Roma Grassroots Organisations (ERGO),

Or. en

Poprawka 18
Radan Kanev

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając cele określone w 
Europejskim Zielonym Ładzie na rzecz 
sprawiedliwej i uczciwej transformacji 
poprzez zapewnienie dostępu do 
programów zmiany kwalifikacji i 
możliwości zatrudnienia w sektorach 
gospodarki,

Or. en
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Poprawka 19
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 14 stycznia 2020 r. pt. „Silna 
Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej 
transformacji” (COM(2020)14),

Or. en

Poprawka 20
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Motyw -A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że jedną z 
mocnych stron UE jest jej model 
społeczny; mając na uwadze, że zmiany 
technologiczne i globalna tendencja 
pogłębiania się nierówności wymagają 
ponownej oceny modelu społecznego i 
dostosowania go do nowoczesnego, szybko 
rozwijającego się, złożonego i 
nieprzewidywalnego globalnego 
otoczenia;

Or. en

Poprawka 21
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że zgodnie z 
definicją Eurostatu jednostki są 
zagrożone ubóstwem pracujących, gdy 
pracują przez ponad połowę roku, a ich 
ekwiwalentny roczny dochód do 
dyspozycji wynosi poniżej 60 % mediany 
krajowego dochodu gospodarstwa 
domowego (po uwzględnieniu transferów 
socjalnych); mając na uwadze, że z 
najnowszych danych Eurostatu wynika, iż 
w 2018 r. 9,4 % europejskich 
pracowników zagrożonych było 
ubóstwem1a;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/sdg_01_41/default/table?lang=en

Or. en

Poprawka 22
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze znaczące 
nierówności w państwach członkowskich i 
między państwami członkowskimi oraz 
rosnące różnice między bogatymi i 
biednymi; mając na uwadze, że podczas 
gdy wartość majątku netto gospodarstw 
domowych w krajach Eurogrupy spadła w 
przypadku 20 % najuboższych 
gospodarstw, znacząco wzrastając w 
przypadku 20 % najbogatszych 
gospodarstw6 oraz że średnie zadłużenie 
netto gospodarstwa domowego 
zaliczającego się do 20 % najuboższych 
gospodarstw wynosiło 4 500 EUR, 
natomiast średni majątek netto 10 % 

A. mając na uwadze, że Unia 
Europejska powinna zagwarantować 
solidarność pomiędzy państwami 
członkowskimi z uwzględnieniem 
nierówności dochodowych, które istniały, 
zanim państwo członkowskie nabyło 
pełnię praw, wspierane będą środki 
służące zmniejszeniu nierówności poprzez 
wsparcie polityki na rzecz rodziny jako 
podstawowej instytucji służącej 
zapewnieniu dobrobytu i bogactwa w 
społeczeństwie;
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najbogatszych gospodarstw domowych - 1 
189 700 EUR7 ;
__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzo de 
2020, p. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzec 2020, 
s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, marzo 
de 2020, p. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, 
marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. xm

Poprawka 23
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze duże nierówności 
w państwach członkowskich i między 
państwami członkowskimi oraz rosnącą 
przepaść między bogatymi i biednymi; 
mając na uwadze, że podczas gdy wartość 
majątku netto gospodarstw domowych w 
krajach Eurogrupy spadła w przypadku 
20 % najuboższych gospodarstw, 
stosunkowo znacząco wzrosła w 
przypadku 20 % najbogatszych 
gospodarstw oraz że średnie zadłużenie 
netto gospodarstwa domowego 
zaliczającego się do 20 % najuboższych 
gospodarstw wynosiło 4 500 EUR, 
natomiast średni majątek netto 10 % 
najbogatszych gospodarstw domowych – 
1 189 700 EUR;

A. mając na uwadze istnienie 
nierówności zarówno w państwach 
członkowskich, jak i między państwami 
członkowskimi oraz rosnącą przepaść 
między osobami w najbogatszych 
percentylach a pozostałą częścią 
społeczeństwa; mając na uwadze, że 
wartość majątku netto gospodarstw 
domowych w krajach Eurogrupy spadła w 
przypadku 20 % najuboższych 
gospodarstw, stosunkowo znacząco 
wzrosła w przypadku 20 %6 najbogatszych 
gospodarstw oraz że średnie zadłużenie 
netto gospodarstwa domowego 
zaliczającego się do 20 % najuboższych 
gospodarstw wynosiło 4 500 EUR, 
natomiast średni majątek netto 10 % 
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najbogatszych gospodarstw domowych – 
1 189 700 EUR7; mając na uwadze, że 
najważniejszym czynnikiem 
przyczyniającym się do zwiększenia 
poziomu zamożności netto są zmiany cen 
nieruchomości; mając na uwadze, że w 
2017 r. relacja mediany zamożności netto 
gospodarstw domowych w górnym 
kwintylu (80–100 %) i dolnym kwintylu 
(0–20 %) rozkładu zamożności netto była 
niższa niż w 2014 r.; mając na uwadze, że 
20 % osób o najniższych dochodach 
odnotowało znaczniejszy wzrost dochodów 
niż osoby w trzech środkowych kwintylach 
(20–80 %); mając na uwadze, że po 
transferach socjalnych w UE nierówności 
są znacznie mniejsze8a;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzec 2020, 
s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzec 2020, 
s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, 
marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, 
marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac
8a The Household Finance and 
Consumption Survey: Results from the 
2017 wave, ECB Statistics Paper Series 
No 36, marzec 2020, s. 30. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps
/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fb
eb0a33928ce4c5ef2c5e872

Or. en

Poprawka 24
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo
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Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze duże nierówności 
w państwach członkowskich i między 
państwami członkowskimi oraz rosnącą 
przepaść między bogatymi i biednymi; 
mając na uwadze, że wartość majątku netto 
gospodarstw domowych w krajach 
Eurogrupy spadła w przypadku 20 % 
najuboższych gospodarstw, stosunkowo 
znacząco wzrosła w przypadku 20 %6 
najbogatszych gospodarstw oraz że średnie 
zadłużenie netto gospodarstwa domowego 
zaliczającego się do 20 % najuboższych 
gospodarstw wynosiło 4 500 EUR, 
natomiast średni majątek netto 10 % 
najbogatszych gospodarstw domowych – 
1 189 700 EUR7;

A. mając na uwadze istnienie i 
znaczne zróżnicowanie nierówności w 
państwach członkowskich i między 
państwami członkowskimi; mając na 
uwadze rosnącą przepaść między bogatymi 
i biednymi; mając na uwadze, że wartość 
majątku netto gospodarstw domowych w 
krajach Eurogrupy spadła w przypadku 
20 % najuboższych gospodarstw, 
stosunkowo znacząco wzrosła w 
przypadku 20 %6 najbogatszych 
gospodarstw oraz że średnie zadłużenie 
netto gospodarstwa domowego 
zaliczającego się do 20 % najuboższych 
gospodarstw wynosiło 4 500 EUR, 
natomiast średni majątek netto 10 % 
najbogatszych gospodarstw domowych – 
1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzec 2020, 
s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzec 2020, 
s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, 
marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, 
marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Poprawka 25
Miriam Lexmann
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Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze duże nierówności 
w państwach członkowskich i między 
państwami członkowskimi oraz rosnącą 
przepaść między bogatymi i biednymi; 
mając na uwadze, że podczas gdy wartość 
majątku netto gospodarstw domowych w 
krajach Eurogrupy spadła w przypadku 
20 % najuboższych gospodarstw, 
stosunkowo znacząco wzrosła w 
przypadku 20 %6 najbogatszych 
gospodarstw oraz że średnie zadłużenie 
netto gospodarstwa domowego 
zaliczającego się do 20 % najuboższych 
gospodarstw wynosiło 4 500 EUR, 
natomiast średni majątek netto 10 % 
najbogatszych gospodarstw domowych – 
1 189 700 EUR7;

A. mając na uwadze duże nierówności 
w państwach członkowskich i między 
państwami członkowskimi oraz 
pogłębianie się ubóstwa, wykluczenia 
społecznego i nierówności na skutek 
różnych czynników, w tym pandemii 
koronawirusa; mając na uwadze, że 
podczas gdy wartość majątku netto 
gospodarstw domowych w krajach 
Eurogrupy spadła w przypadku 20 % 
najuboższych gospodarstw, stosunkowo 
znacząco wzrosła w przypadku 20 %6 
najbogatszych gospodarstw oraz że średnie 
zadłużenie netto gospodarstwa domowego 
zaliczającego się do 20 % najuboższych 
gospodarstw wynosiło 4 500 EUR, 
natomiast średni majątek netto 10 % 
najbogatszych gospodarstw domowych – 
1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzec 2020, 
s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzec 2020, 
s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, 
marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, 
marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Poprawka 26
Dominique Bilde, France Jamet
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Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze duże nierówności 
w państwach członkowskich i między 
państwami członkowskimi oraz rosnącą 
przepaść między bogatymi i biednymi; 
mając na uwadze, że podczas gdy wartość 
majątku netto gospodarstw domowych w 
krajach Eurogrupy spadła w przypadku 20 
% najuboższych gospodarstw, stosunkowo 
znacząco wzrosła w przypadku 20 % 
najbogatszych gospodarstw oraz że średnie 
zadłużenie netto6 gospodarstwa domowego 
zaliczającego się do 20 % najuboższych 
gospodarstw wynosiło 4 500 EUR, 
natomiast średni majątek netto 10 % 
najbogatszych gospodarstw domowych – 1 
189 700 EUR7;

A. mając na uwadze duże nierówności 
w państwach członkowskich i między 
państwami członkowskimi oraz coraz 
wyraźniejsze dysproporcje pogłębiane 
przez strefy, które stają się gospodarczymi 
pustyniami, a polityka konwergencji nie 
jest w stanie zaradzić tej dramatycznej 
sytuacji, oraz mając na uwadze rosnącą 
przepaść między bogatymi i biednymi; 
mając na uwadze, że podczas gdy wartość 
majątku netto gospodarstw domowych w 
krajach Eurogrupy spadła w przypadku 20 
% najuboższych gospodarstw, stosunkowo 
znacząco wzrosła w przypadku 20 % 
najbogatszych gospodarstw oraz że średnie 
zadłużenie netto6 gospodarstwa domowego 
zaliczającego się do 20 % najuboższych 
gospodarstw wynosiło 4 500 EUR, 
natomiast średni majątek netto 10 % 
najbogatszych gospodarstw domowych – 1 
189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzec 2020, 
s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzec 2020, 
s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, 
marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, 
marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. xm
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Poprawka 27
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze duże nierówności 
w państwach członkowskich i między 
państwami członkowskimi oraz rosnącą 
przepaść między bogatymi i biednymi; 
mając na uwadze, że podczas gdy wartość 
majątku netto gospodarstw domowych w 
krajach Eurogrupy spadła w przypadku 
20 % najuboższych gospodarstw, 
stosunkowo znacząco wzrosła w 
przypadku 20 %6 najbogatszych 
gospodarstw oraz że średnie zadłużenie 
netto gospodarstwa domowego 
zaliczającego się do 20 % najuboższych 
gospodarstw wynosiło 4 500 EUR, 
natomiast średni majątek netto 10 % 
najbogatszych gospodarstw domowych – 
1 189 700 EUR7;

A. mając na uwadze duże nierówności 
w państwach członkowskich i między 
państwami członkowskimi oraz rosnącą 
przepaść między wartością majtku netto 
bogatych i biednych; mając na uwadze, że 
podczas gdy w 2017 r. wartość majątku 
netto gospodarstw domowych w krajach 
Eurogrupy spadła w przypadku 20 % 
najuboższych gospodarstw, stosunkowo 
znacząco wzrosła w przypadku 20 %6 
najbogatszych gospodarstw oraz że średnie 
zadłużenie netto gospodarstwa domowego 
zaliczającego się do 20 % najuboższych 
gospodarstw wynosiło 4 500 EUR, 
natomiast średni majątek netto 10 % 
najbogatszych gospodarstw domowych – 
1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzec 2020, 
s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, marzec 2020, 
s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, 
marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, 
marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Poprawka 28
Sara Skyttedal
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Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w latach 
2008–2018 liczba osób zagrożonych 
ubóstwem w UE-27 spadła o 8,575 mln 
osób;

Or. en

Poprawka 29
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że ubóstwo 
należy postrzegać przede wszystkim w 
kategoriach bezwzględnych, nie zaś 
względnych;

Or. en

Poprawka 30
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że niskie 
wynagrodzenia i coraz większe 
dysproporcje płacowe pogłębiają 
nierówności; mając na uwadze, że z 
powodu zwiększenia wydajności bez 
odpowiedniego wzrostu płac pogłębiają się 
również zaburzenia równowagi 
ekonomicznej w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi;

B. mając na uwadze, że dysproporcje 
płacowe faktycznie występują, należy 
podejmować starania na rzecz 
wyrównania poziomu płac w odniesieniu 
do wydajności, w nawiązaniu do walki z 
wykluczeniem społecznym, wspierając 
jednocześnie wysoki poziom edukacji, 
kształcenia i ochrony zdrowia jako 
czynników uprzednich w stosunku do 
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poszukiwania koniecznej równowagi 
ekonomicznej pomiędzy państwami 
członkowskimi;

Or. es

Poprawka 31
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że niskie 
wynagrodzenia i coraz większe 
dysproporcje płacowe pogłębiają 
nierówności; mając na uwadze, że z 
powodu zwiększenia wydajności bez 
odpowiedniego wzrostu płac pogłębiają się 
również zaburzenia równowagi 
ekonomicznej w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi;

B. mając na uwadze, że pogłębiają się 
różnice między osobami o najwyższych 
wynagrodzeniach a pozostałymi; mając na 
uwadze, że pewne dysproporcje płacowe 
stanowią ważną zachętę z punktu 
widzenia korzyści osobistych, jak i 
gospodarki jako całości; mając na uwadze, 
że z powodu zwiększenia wydajności bez 
odpowiedniego wzrostu płac w niektórych 
państwa członkowskich pogłębiają się 
również zaburzenia równowagi 
ekonomicznej w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi; 
mając na uwadze, że spadek wydajności w 
UE stanowi rzeczywisty problem, 
szczególnie dla osób bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 32
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że niskie 
wynagrodzenia i coraz większe 
dysproporcje płacowe pogłębiają 

B. mając na uwadze, że czynniki 
przyczyniające się do wzrostu nierówności 
są bardzo złożone i wzajemnie powiązane, 
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nierówności; mając na uwadze, że z 
powodu zwiększenia wydajności bez 
odpowiedniego wzrostu płac pogłębiają się 
również zaburzenia równowagi 
ekonomicznej w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi;

a są to między innymi nierówności 
płacowe, zmiany technologiczne, reformy 
polityczne i regulacyjne; mając na uwadze, 
że zwiększenie wydajności bez 
odpowiedniego wzrostu płac może również 
prowadzić do zaburzeń równowagi 
ekonomicznej w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 33
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że niskie 
wynagrodzenia i coraz większe 
dysproporcje płacowe pogłębiają 
nierówności; mając na uwadze, że z 
powodu zwiększenia wydajności bez 
odpowiedniego wzrostu płac pogłębiają się 
również zaburzenia równowagi 
ekonomicznej w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi;

B. mając na uwadze, że niskie 
wynagrodzenia i coraz większe 
dysproporcje płacowe pogłębiają 
nierówności w zakresie majątku netto; 
mając na uwadze, że z powodu 
zwiększenia wydajności bez 
odpowiedniego wzrostu płac pogłębiają się 
również zaburzenia równowagi 
ekonomicznej w państwach członkowskich 
oraz pomiędzy państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 34
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w ramach UE 
istnieje ogromna różnorodność praktyk w 
zakresie płacy minimalnej oraz znaczne 
różnice w zakresie i adekwatności w 
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kontekście zapewnienia godnego życia;

Or. en

Poprawka 35
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw B a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

B a. mając na uwadze, że 
niebezpieczeństwo pogłębiania się 
zjawiska wykluczenia dochodowego 
pracowników w szczególności dotyczy nie 
tylko osób o niskich kwalifikacjach, ale 
także absolwentów (w tym uczelni 
wyższych), którzy wchodzą na rynek 
pracy; mając na uwadze, że 
rozwarstwianie dochodowe pomiędzy 
najlepiej i najgorzej zarabiającymi będzie 
się pogłębiać;

Or. pl

Poprawka 36
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w przypadku 
rozkładu dochodów, mierzonego siłą 
nabywczą (PPS – standard siły 
nabywczej), obserwuje się dużą rozpiętość 
zarówno w państwach członkowskich, jak 
i między nimi; mając na uwadze, że w 
2018 r. mediana ekwiwalentnego dochodu 
do dyspozycji wynosiła w UE-27 16 938 
PPS, wahając się od 6 241 PPS w 
Rumunii (tj. poniżej połowy wartości 
notowanej dla UE-27) do 31 995 PPS w 
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Luksemburgu (tj. blisko dwukrotnej 
wartości dla UE-27); mając na uwadze, że 
obserwuje się przy tym wyraźny podział 
geograficzny: w państwach członkowskich 
położonych w północnej i zachodniej 
części UE, a także w Austrii i we Włoszech 
wartość ta utrzymywała się powyżej 
mediany ekwiwalentnego dochodu do 
dyspozycji notowanej dla UE-27, a we 
wszystkich państwach członkowskich, 
które przystąpiły do UE po 2004 r. (oprócz 
Cypru i Malty), oraz w trzech 
południowych państwach, tj. w Grecji, 
Hiszpanii i Portugalii, wartość ta wyniosła 
poniżej tej mediany1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Quality_of_life
_indicators_-
_material_living_conditions&oldid=48267
3#Income

Or. de

Poprawka 37
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że poziomy płac 
minimalnych w państwach członkowskich 
znacznie się różnią, wynosząc od 312 do 
2142 EUR6a; mając na uwadze, że udział 
procentowy osób otrzymujących płacę 
minimalną znacznie różni się w 
poszczególnych państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że 
nawet jeżeli po uwzględnieniu różnic 
cenowych zróżnicowanie płac 
minimalnych pomiędzy krajami ulega 
zmniejszeniu, różnice w sile nabywczej 
pozostają znaczne6b;
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__________________
6a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Minimum_wag
e_statistics/pl
6b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Minimum_wage_stat
istics#Minimum_wages_expressed_in_pur
chasing_power_standards

Or. ro

Poprawka 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że co szósty 
pracownik w UE pobiera niskie 
wynagrodzenie odpowiadające 
wynagrodzeniu niższemu niż dwie trzecie 
krajowej mediany płac, a udział ten stale 
rośnie; mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich niskie płace nie 
rosną na równi z innymi płacami, co 
pogłębia nierówności w dochodach i 
ubóstwo pracujących, a także pogarsza 
zdolność osób o niskich zarobkach do 
radzenia sobie z trudnościami 
gospodarczymi;

Or. en

Poprawka 39
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pracownicy 
dotknięci ubóstwem pracujących często 
pracują na stanowiskach o wysokim 
ryzyku, w niedopuszczalnych warunkach 
pracy, z zagrożeniem dla bezpieczeństwa i 
higieny pracy; mając na uwadze, że złe 
warunki pracy mogą powodować trwałe 
urazy i choroby, co wpływa na zdolność 
do pracy i uzyskiwania dochodu w 
przyszłości1a;
__________________
1A Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe, Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, Luksemburg.

Or. en

Poprawka 40
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że pogorszenie 
koniunktury na rynku pracy podczas 
poprzedniego kryzysu doprowadziło do 
drastycznego wzrostu liczby osób, na 
których wymusza się pracę w niepełnym 
wymiarze godzin i które 
najprawdopodobniej wykonują 
najprostsze lub niższego szczebla zawody 
usługowe oraz pracują w sektorach 
bardzo poważnie zagrożonych ubóstwem 
pracujących;

Or. en
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Poprawka 41
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8;

C. mając na uwadze, że w UE-27 przy 
każdym porównaniu wynagradzania 
kobiet i mężczyzn należy brać pod uwagę 
zasadę równości opartą na obiektywnej 
merytokracji w odniesieniu do realiów 
społecznych i odpowiednich sektorów 
gospodarki każdego państwa 
członkowskiego;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20200227STO73519/gen
der-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/h
eadlines/society/20200227STO73519/luka
-placowa-miedzy-kobietami-a-
mezczyznami-fakty-i-liczby-infografika

Or. es

Poprawka 42
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8;

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8, zaś o 9,38 % po korekcie po 
uwzględnieniu różnych czynników; mając 
na uwadze, że w przypadku osób 
wchodzących na rynek pracy luka 
płacowa między kobietami i mężczyznami 
jest na ogół znacznie mniejsza;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20200227STO73519/gen

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/h
eadlines/society/20200227STO73519/luka
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der-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

-placowa-miedzy-kobietami-a-
mezczyznami-fakty-i-liczby-infografika
9a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ai
d_development_cooperation_fundamental
_rights/report-gender-pay-gap-eu-
countries_october2018_en_0.pdf

Or. en

Poprawka 43
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8;

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8; mając na uwadze, że 
konsekwencje luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami obejmują 
zróżnicowanie emerytur ze względu na 
płeć na poziomie 37 % (sytuacja ta będzie 
się utrzymywać przez dziesięciolecia), co 
skutkuje powstaniem nierównego poziomu 
niezależności ekonomicznej kobiet i 
mężczyzn;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20200227STO73519/gen
der-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/h
eadlines/society/20200227STO73519/luka
-placowa-miedzy-kobietami-a-
mezczyznami-fakty-i-liczby-infografika

Or. en

Poprawka 44
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, Maria Walsh
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8;

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8;  mając na uwadze, że średnia 
luka w zatrudnieniu między kobietami a 
mężczyznami wynosi 11,5 %, przy czym 
elastyczne formy pracy, umowy nietypowe 
i elastyczne (praca w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, praca tymczasowa) dotyczą w 
większym stopniu kobiet;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20200227STO73519/gen
der-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/h
eadlines/society/20200227STO73519/luka
-placowa-miedzy-kobietami-a-
mezczyznami-fakty-i-liczby-infografika

Or. en

Poprawka 45
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8;

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8; mając na uwadze, że w 2017 
r. w przypadku kobiet zagrożenie 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
wynosiło 23,3 %, czyli więcej niż w 
przypadku mężczyzn, dla których poziom 
zagrożenia wynosił 21,6%8a;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/he
adlines/society/20200227STO73519/luka-
placowa-miedzy-kobietami-a-

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/he
adlines/society/20200227STO73519/luka-
placowa-miedzy-kobietami-a-
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mezczyznami-fakty-i-liczby-infografika mezczyznami-fakty-i-liczby-infografika
8a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20181017-
1?inheritRedirect=true

Or. ro

Poprawka 46
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8;

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8; mając na uwadze, że ubóstwo 
kobiet jest problemem wieloaspektowym, 
na który bezpośredni wpływ ma brak 
sprawiedliwej wyceny pracy zazwyczaj 
wykonywanej przez kobiety, wpływ przerw 
w karierze zawodowej na awans i 
uprawnienia emerytalne oraz nierówny 
podział nieopłacanych obowiązków 
opiekuńczych i prac domowych;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20200227STO73519/gen
der-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/h
eadlines/society/20200227STO73519/luka
-placowa-miedzy-kobietami-a-
mezczyznami-fakty-i-liczby-infografika

Or. en

Poprawka 47
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz



AM\1212039PL.docx 29/106 PE655.978v01-00

PL

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8;

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8; mając na uwadze, że w 
porównaniu z samotnymi mężczyznami 
kobiety samotne są zazwyczaj bardziej 
narażone na ubóstwo pracujących1b;

__________________ __________________
1b Pena-Casas, R. i Ghailani, D. (2011), 
„Towards individualizing gender in-work 
poverty risks”, w Fraser, N., Gutierrez, R. 
i Pena-Casas, R. (red.), Working poverty 
in Europe: A comparative approach, 
Palgrave Macmillan, Londyn, s. 202–231.

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20200227STO73519/gen
der-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/h
eadlines/society/20200227STO73519/luka
-placowa-miedzy-kobietami-a-
mezczyznami-fakty-i-liczby-infografika

Or. en

Poprawka 48
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8;

C. mając na uwadze, że w UE-27 
kobiety zarabiają średnio o 15 % mniej niż 
mężczyźni8 oraz że to im najbardziej 
zagraża niestabilność zatrudnienia;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20200227STO73519/gen
der-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/h
eadlines/society/20200227STO73519/luka
-placowa-miedzy-kobietami-a-
mezczyznami-fakty-i-liczby-infografika
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Or. fr

Poprawka 49
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zgodnie z 
zasadą 6 Europejskiego filaru praw 
socjalnych (EFPS) należy zapobiegać 
ubóstwu pracujących oraz zapewnić 
odpowiednie płace minimalne w sposób 
zapewniający zaspokojenie potrzeb 
pracowników i ich rodzin w kontekście 
krajowych warunków gospodarczych i 
społecznych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu dostępu do zatrudnienia 
i zachęt do poszukiwania pracy; mając na 
uwadze, że zgodnie z EFPS w przypadku, 
gdy zasada odnosi się do pracowników, 
dotyczy ona wszystkich pracujących, 
niezależnie od statusu, warunków i okresu 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 50
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym stale spada do wartości 
poniżej poziomu sprzed kryzysu, do czego 
przyczynia się w szczególności poprawa 
warunków na rynku pracy i zmniejszenie 
pogłębionej deprywacji materialnej oraz 
odsetka osób w gospodarstwach 
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domowych o bardzo małej intensywności 
pracy;

Or. en

Poprawka 51
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw C a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C a. mając na uwadze liczne 
ekonomiczno-społeczne skutki istnienia 
prekariatu takie jak załamanie dzietności, 
emigracja, upowszechnienie 
wymuszonego ekonomicznie modelu życia 
osób młodych mieszkających z rodzicami, 
czy stres wynikający z niepewnej 
egzystencji, którego wzrost istotnie 
zwiększa ryzyko wielu chorób, przestępstw 
i patologii społecznych;

Or. pl

Poprawka 52
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w UE większa 
liczba kobiet pracuje w sektorze usług niż 
w sektorze przemysłu, przy czym kobiety 
pracują głównie w sektorze opieki 
zdrowotnej i w sektorze socjalnym, w 
handlu, produkcji, szkolnictwie oraz w 
zawodach, w których obserwuje się 
największą koncentrację zatrudnienia w 
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niepełnym wymiarze czasu pracy i 
zatrudnienia dorywczego;

Or. en

Poprawka 53
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w czasach 
recesji gospodarczej pozycja na rynku 
pracy osób żyjących w ubóstwie lub 
zagrożonych ubóstwem jest słabsza;

Or. ro

Poprawka 54
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich 
niewystarczająca ilość przystępnych 
cenowo mieszkań staje się największą siłą 
napędową nierówności;

Or. en

Poprawka 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw C b  (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

C b. mając na uwadze, że 
upowszechnienie prekariatu może wiązać 
się z obniżeniem efektywności pracy z 
uwagi na towarzyszącą mu 
krótkookresową perspektywę działania 
jednostki oraz mniejszą lojalność wobec 
pracodawcy, jak również niską płacę i w 
konsekwencji może to prowadzić do 
wzrostu deficytu budżetowego w związku z 
mniejszymi wpływami do sytemu 
emerytalnego oraz publicznej ochrony 
zdrowia, przy równoczesnym wzroście 
wydatków związanych z realizacją polityki 
społecznej;

Or. pl

Poprawka 56
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że w UE 
obowiązki w zakresie opieki są nadal 
nierównomiernie rozłożone, obciążając 
głównie kobiety jako osoby rzeczywiście 
sprawujące opiekę; mając na uwadze, że 
ograniczony dostęp do placówek opieki 
nad dziećmi i osobami starszymi skutkuje 
okresami nieobecności na rynku pracy, a 
tym samym niższym wynagrodzeniem i 
różnicami w wysokości emerytur; mając 
na uwadze, że tylko 4 na 10 dzieci korzysta 
z oficjalnych placówek oferujących opiekę 
dzienną1c;
__________________
1c 
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/8681785/3-20022018-AP-
EN.pdf/59fcfaa7-0c72-48a6-8603-
899b5b730773

Or. en

Poprawka 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że polityka 
oszczędnościowa zwiększyła ubóstwo 
pracujących, zwielokrotniła niepewne 
formy zatrudnienia, zagroziła korzystaniu 
w pełni z praw pracowniczych i narzuciła 
cięcia w finansowaniu systemów 
socjalnych i opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 58
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że młodzi ludzie 
mają trudności ze znalezieniem wysokiej 
jakości i stabilnej pracy na podstawie 
umów na czas nieokreślony i często 
doświadczają okresów długotrwałego 
bezrobocia; mając na uwadze, że wiele 
państw członkowskich zezwala 
pracodawcom na wypłacanie niższego 
wynagrodzenia, co stanowi dyskryminację 
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ze względu na niższy wiek pracownika; 
mając na uwadze, że młodzi ludzie często 
pracują na bezpłatnych stażach bez 
perspektyw na uzyskanie stałego 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 59
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich UE systemy 
ochrony socjalnej są niedofinansowane i 
borykają się z poważnymi problemami 
związanymi z zasięgiem, a także z 
nieodpowiednim poziomem świadczeń i 
transferów dochodów, co przekłada się na 
bardzo niewielki wpływ na zmniejszenie 
ubóstwa i nierówności społeczno-
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 60
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne często nie podejmują 
pracy ze względu na ryzyko okresowej 
utraty świadczeń socjalnych; mając na 
uwadze, że osoby niepełnosprawne często 
potrzebują elastycznych warunków pracy 
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lub pracy w niepełnym wymiarze godzin;

Or. en

Poprawka 61
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że w 2017 r. 
wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych wyniósł 50,6 % w 
porównaniu z całkowitym wskaźnikiem 
zatrudnienia 74,8 %1d; mając na uwadze, 
że w przypadku osób niepełnosprawnych 
wskaźnik uczestnictwa w rynku pracy jest 
znacznie niższy, co naraża je na wyższe 
ryzyko ubóstwa pracujących;
__________________
1d 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/h
eadlines/society/20200604STO80506/parl
ament-wzywa-do-nowej-ambitnej-
strategii-ue-w-sprawie-
niepelnosprawnosci

Or. en

Poprawka 62
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Maria Walsh

Projekt rezolucji
Motyw C f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cf. mając na uwadze, że z badań8a 
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wynika, iż kwota otrzymywana przez 
gospodarstwo domowe z tytułu płacy 
minimalnej jest zazwyczaj wystarczająca, 
aby uchronić jedną osobę dorosłą przed 
zagrożeniem ubóstwem, jednak często nie 
wystarcza na utrzymanie więcej niż jednej 
osoby;
__________________
8a Eurofound (2020), Minimum wages in 
2020: Annual review. 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/minimum-wages-in-
2020-annual-review 

Or. en

Poprawka 63
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że UE 
zdecydowanie nie zrealizowała do 2020 r. 
zamierzonego celu zmniejszenia liczby 
osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln9;

D. mając na uwadze, że statystyki UE 
dotyczące ubóstwa wskazują na duże 
różnice między państwami członkowskimi 
w zakresie osiągania celu, jakim jest 
ograniczenie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego do 2020 r., przy czym 
niektóre kraje zbliżają się do tego celu, a 
inne się od niego oddalają; mając na 
uwadze, że w porównaniu ze stanem 
wyjściowym z 2008 r. udało się uchronić 
8,2 mln osób przed zagrożeniem 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
co stanowi duży postęp, lecz cel UE, jakim 
jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem o 20 mln do 2020 r., w dalszym 
ciągu pozostaje daleki9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 

9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
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Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 
nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 
nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

Or. en

Poprawka 64
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że UE 
zdecydowanie nie zrealizowała do 2020 r. 
zamierzonego celu zmniejszenia liczny 
osób zagrożonych ubóstwem o 20 
milionów9;

D. mając na uwadze, że UE nie 
osiągnęła do 2020 r. celu zmniejszenia 
liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 
milionów;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 13 
i nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 13 
i nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

Or. es

Poprawka 65
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że UE 
zdecydowanie nie zrealizowała do 2020 r. 
zamierzonego celu zmniejszenia liczby 
osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln9;

D. mając na uwadze, że UE nie 
osiągnęła zamierzonego celu zmniejszenia 
do 2020 r. liczby osób zagrożonych 
ubóstwem o 20 mln9;
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__________________ __________________
9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 
nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 
nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

Or. en

Poprawka 66
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że UE 
zdecydowanie nie zrealizowała do 2020 r. 
zamierzonego celu zmniejszenia liczby 
osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln9;

D. mając na uwadze, że UE nie 
zrealizowała do 2020 r. zamierzonego celu 
zmniejszenia liczby osób zagrożonych 
ubóstwem o 20 mln9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 
nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 
nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

Or. en

Poprawka 67
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że UE 
zdecydowanie nie zrealizowała do 2020 r. 

D. mając na uwadze, że UE 
zdecydowanie nie zrealizowała do 2020 r. 
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zamierzonego celu zmniejszenia liczby 
osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln9;

zamierzonego celu zmniejszenia 
bezwzględnej liczby osób zagrożonych 
ubóstwem o 20 mln w porównaniu do 
stanu z 2008 r.9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 
nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 
nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

Or. en

Poprawka 68
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że UE 
zdecydowanie nie zrealizowała do 2020 r. 
zamierzonego celu zmniejszenia liczby 
osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln9;

D. mając na uwadze, że UE 
zdecydowanie nie zrealizowała 
określonego w strategii „Europa 2020” 
zamierzonego celu zmniejszenia do 2020 r. 
liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 
mln9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 
nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

9 Francesca Pepé i Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Bruksela, listopad 2019, s. 7 i s. 
nast., oraz COM(2010) 2020 wersja 
ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

Or. en

Poprawka 69
Özlem Demirel
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Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że 95 mln osób 
(21,7 %) jest dotkniętych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w związku z 
czym w trzecim największym obszarze 
gospodarczym świata (UE-27) byt socjalny 
jednej piątej obywateli jest zagrożony10;

E. mając na uwadze, że 95 mln osób 
(21,7 %) jest dotkniętych lub zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
w związku z czym w trzecim największym 
obszarze gospodarczym świata (UE-27) 
byt socjalny jednej piątej obywateli jest 
zagrożony10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. de

Poprawka 70
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że 95 mln osób 
(21,7%) dotkniętych jest ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, co oznacza, że 
w trzecim pod względem wielkości 
obszarze gospodarczym (UE-27) na 
świecie zagrożone jest przetrwanie 
gospodarcze i miejsce w społeczeństwie 
jednej osoby na pięć10;

E. mając na uwadze, że 95 mln osób 
(21,7%) dotkniętych jest ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, co oznacza, że 
w trzecim pod względem wielkości 
obszarze gospodarczym (UE-27) na 
świecie zagrożone jest przetrwanie 
gospodarcze i dobrostan jednej osoby na 
pięć10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795
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Or. en

Poprawka 71
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że 95 mln osób 
(21,7%) dotkniętych jest ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, co oznacza, że 
w trzecim pod względem wielkości 
obszarze gospodarczym (UE-27) na 
świecie zagrożone jest przetrwanie 
gospodarcze i miejsce w społeczeństwie 
jednej osoby na pięć10;

E. mając na uwadze, że 95 mln osób 
(21,7%) dotkniętych jest ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, co oznacza, że 
w trzecim pod względem wielkości 
obszarze gospodarczym (UE-27) na 
świecie zagrożone jest godne przetrwanie 
gospodarcze i miejsce w społeczeństwie 
jednej osoby na pięć10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Poprawka 72
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że 95 mln osób 
(21,7%) dotkniętych jest ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, co oznacza, że 
w trzecim pod względem wielkości 
obszarze gospodarczym (UE-27) na 
świecie zagrożone jest przetrwanie 
gospodarcze i miejsce w społeczeństwie co 
piątej osoby10;

E. mając na uwadze, że 95 mln osób 
(21,7%) dotkniętych jest ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, co oznacza, że 
w trzecim pod względem wielkości 
obszarze gospodarczym (UE-27) na 
świecie zagrożone jest przetrwanie 
gospodarcze i miejsce w społeczeństwie 
jednej osoby na pięć10; mając na uwadze, 
że po dokonaniu transferów socjalnych 
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85,3 mln osób (16,9 %) dotkniętych jest 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Poprawka 73
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w 2017 r. 
36,0 % ludności UE w wieku od 16 lat z 
poważnymi ograniczeniami aktywności 
było zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, podczas gdy w 
przypadku osób z pewnym poziomem 
ograniczenia aktywności odsetek ten 
wynosił 26,3 %, zaś w przypadku osób bez 
ograniczeń aktywności – 19,9 %; mając 
na uwadze, że pomimo dużych różnic 
pomiędzy poszczególnymi krajami 
wskaźnik zagrożenia ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym wśród osób z 
ograniczeniami aktywności był wyższy w 
porównaniu z ogółem ludności we 
wszystkich państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że w związku z 
kryzysem finansowym integracja osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy 
okazała się szczególnie trudna1;
1 Europe 2020 indicators - poverty 
and social exclusion, Statistics Explained 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexp
lained/), 11/06/2020, s. 6.

Or. en
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Poprawka 74
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że pracownicy 
dotknięci ubóstwem pracujących 
napotykają znacznie więcej problemów 
społecznych niż społeczeństwo jako 
całość; mając na uwadze, że ubóstwo 
pracujących wiąże się z niższym poziomem 
subiektywnego i psychicznego dobrostanu, 
trudnymi warunkami mieszkaniowymi, a 
także z gorszymi relacjami z innymi 
ludźmi i poczuciem wykluczenia 
społecznego1f;
__________________
Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe, Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, Luksemburg.

Or. en

Poprawka 75
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że osoby 
zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, a w szczególności osoby, na których 
wymusza się pracę w niepełnym wymiarze 
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godzin, są bardziej narażone na ubóstwo 
w przypadku wystąpienia różnych 
czynników ryzyka, w tym niskiego 
wynagrodzenia, niestabilnej pracy, bycia 
jedynym żywicielem rodziny i posiadania 
na utrzymaniu członków gospodarstwa 
domowego1g;
__________________
Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe, Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, Luksemburg.

Or. en

Poprawka 76
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2018 r. 
6,1 % ludności UE-28 żyło w skrajnym 
ubóstwie materialnym11;

F. mając na uwadze, że w 2018 r. 
6,1 % ludności UE-28 doświadczało 
skrajnego ubóstwa materialnego11 lub w 
nim żyło;

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a 
telephone (including mobile), a colour 
TV, a washing machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Pogłębiona deprywacja materialna 
(skrajne ubóstwo materialne): niemożność 
opłacenia mniej niż 4 spośród 11 
poniższych pozycji: spłaty kredytu 
hipotecznego lub opłaty czynszowe, 
rachunki za media, raty z tytułu zakupu 
lub spłaty innych pożyczek, tygodniowy 
urlop raz do roku, posiłki zawierające 
mięso/ryby/białko co drugi dzień, 
niespodziewane wydatki finansowe, 
telefon (w tym komórkowy), kolorowy 
telewizor, pralka, samochód, ogrzewanie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)
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Or. en

Poprawka 77
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2018 r. 6,1 
% ludności UE-28 żyło w skrajnym 
ubóstwie materialnym11;

F. mając na uwadze, że w 2018 r. 6,1 
% ludności UE-28 żyło w skrajnym 
ubóstwie materialnym11, a problem ten 
pogłębia rosnąca obecność milionów 
nielegalnych imigrantów na kontynencie 
europejskim; mając na uwadze, że, 
według ostatnich badań 
przeprowadzonych przez Pew Research 
Center, od 3,9 do 4,8 miliona 
obcokrajowców żyjących na kontynencie 
europejskim nie posiada uregulowanego 
statusu; 

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11:  mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a 
telephone (including mobile), da colour 
tv, a washing machine, a car, Heating;  
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Pogłębiona deprywacja materialna 
(skrajne ubóstwo materialne): niemożność 
opłacenia mniej niż 4 spośród 11 
poniższych pozycji: spłaty kredytu 
hipotecznego lub opłaty czynszowe, 
rachunki za media, raty z tytułu zakupu 
lub spłaty innych pożyczek, tygodniowy 
urlop raz do roku, posiłki zawierające 
mięso/ryby/białko co drugi dzień, 
niespodziewane wydatki finansowe, 
telefon (w tym komórkowy), kolorowy 
telewizor, pralka, samochód, ogrzewanie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. fr

Poprawka 78
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
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Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2018 r. 
6,1 % ludności UE-28 żyło w skrajnym 
ubóstwie materialnym11;

F. mając na uwadze, że w 2018 r. 
6,1 % ludności UE-28 żyło w skrajnym 
ubóstwie materialnym11; mając na uwadze, 
że ubóstwo energetyczne stanowi 
powszechny problem w całej Europie, 
ponieważ od 50 do 125 milionów ludzi nie 
może sobie pozwolić na odpowiedni 
komfort cieplny w domach11a; mając na 
uwadze, że 11 % europejskich 
gospodarstw domowych nie dysponuje 
dostępem do internetu11b;

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a 
telephone (including mobile), a colour 
TV, a washing machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Pogłębiona deprywacja materialna 
(skrajne ubóstwo materialne): niemożność 
opłacenia mniej niż 4 spośród 11 
poniższych pozycji: spłaty kredytu 
hipotecznego lub opłaty czynszowe, 
rachunki za media, raty z tytułu zakupu 
lub spłaty innych pożyczek, tygodniowy 
urlop raz do roku, posiłki zawierające 
mięso/ryby/białko co drugi dzień, 
niespodziewane wydatki finansowe, 
telefon (w tym komórkowy), kolorowy 
telewizor, pralka, samochód, ogrzewanie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)
11a 
https://ec.europa.eu/energy/content/introd
uction-5_en
11b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Digital_economy_an
d_society_statistics_-
_households_and_individuals

Or. en
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Poprawka 79
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2018 r. 
6,1 % ludności UE-28 żyło w skrajnym 
ubóstwie materialnym11;

F. mając na uwadze, że w 2018 r. 
6,1 % ludności UE-28 żyło w skrajnym 
ubóstwie materialnym11; mając na uwadze, 
że na skutek pandemii COVID-19 odsetek 
ten prawdopodobnie znacznie wzrośnie;

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a 
telephone (including mobile), a colour 
TV, a washing machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Pogłębiona deprywacja materialna 
(skrajne ubóstwo materialne): niemożność 
opłacenia mniej niż 4 spośród 11 
poniższych pozycji: spłaty kredytu 
hipotecznego lub opłaty czynszowe, 
rachunki za media, raty z tytułu zakupu 
lub spłaty innych pożyczek, tygodniowy 
urlop raz do roku, posiłki zawierające 
mięso/ryby/białko co drugi dzień, 
niespodziewane wydatki finansowe, 
telefon (w tym komórkowy), kolorowy 
telewizor, pralka, samochód, ogrzewanie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Poprawka 80
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2018 r. F. mając na uwadze, że w 2018 r. 
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6,1 % ludności UE-28 żyło w skrajnym 
ubóstwie materialnym11;

6,1 % ludności UE-28 doświadczało 
pogłębionej deprywacji materialnej11, a w 
wielu regionach i społecznościach istnieje 
skrajne ubóstwo;

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a 
telephone (including mobile), a colour 
TV, a washing machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Pogłębiona deprywacja materialna 
(skrajne ubóstwo materialne): niemożność 
opłacenia mniej niż 4 spośród 11 
poniższych pozycji: spłaty kredytu 
hipotecznego lub opłaty czynszowe, 
rachunki za media, raty z tytułu zakupu 
lub spłaty innych pożyczek, tygodniowy 
urlop raz do roku, posiłki zawierające 
mięso/ryby/białko co drugi dzień, 
niespodziewane wydatki finansowe, 
telefon (w tym komórkowy), kolorowy 
telewizor, pralka, samochód, ogrzewanie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Poprawka 81
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2018 r. 
6,1 % ludności UE-28 żyło w skrajnym 
ubóstwie materialnym11;

F. mając na uwadze, że w 2018 r. 
6,1 % ludności UE-28 żyło w skrajnym 
ubóstwie materialnym11; mając na uwadze, 
iż jest to niezwykle palący problem; 

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a 

11 Pogłębiona deprywacja materialna 
(skrajne ubóstwo materialne): niemożność 
opłacenia mniej niż 4 spośród 11 
poniższych pozycji: spłaty kredytu 
hipotecznego lub opłaty czynszowe, 
rachunki za media, raty z tytułu zakupu 
lub spłaty innych pożyczek, tygodniowy 
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telephone (including mobile), a colour 
TV, a washing machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

urlop raz do roku, posiłki zawierające 
mięso/ryby/białko co drugi dzień, 
niespodziewane wydatki finansowe, 
telefon (w tym komórkowy), kolorowy 
telewizor, pralka, samochód, ogrzewanie; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Poprawka 82
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że ubóstwo 
materialne nie jest jedynym, jakie dotyka 
ludność w Europie;

Or. es

Poprawka 83
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że poziom płac 
jest ważnym czynnikiem wyjaśniającym 
zagrożenie ubóstwem; mając jednak na 
uwadze, że w grę wchodzą również inne 
istotne czynniki, takie jak szczególne 
cechy gospodarstwa domowego, ramy 
instytucjonalne i inne aspekty polityki, np. 
mieszkalnictwo i opieka nad dziećmi;

Or. en
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Poprawka 84
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rośnie 
ubóstwo rodzin: co czwarte dziecko 
poniżej 18. roku życia jest zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
mając na uwadze, że problem dotyka w 
szczególności rodziców samotnie 
wychowujących dzieci (34,2 %) i rodzin 
wielodzietnych12;

G. mając na uwadze, że spada poziom 
ubóstwa rodzin10a: co czwarte dziecko 
poniżej 18. roku życia nadal jest zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
mając na uwadze, że problem dotyka w 
szczególności rodziców samotnie 
wychowujących dzieci (34,2 %) i rodzin 
wielodzietnych, przy spadku o 3,1 punktu 
procentowego od 2010 r.11a;

__________________ __________________
10a 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en
11a 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Poprawka 85
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rośnie 
ubóstwo rodzin: co czwarte dziecko 
poniżej 18. roku życia jest zagrożone 

G. mając na uwadze, że ubóstwo 
rodzin zmniejsza się powoli: co czwarte 
dziecko poniżej 18. roku życia jest 
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ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
mając na uwadze, że problem dotyka w 
szczególności rodziców samotnie 
wychowujących dzieci (34,2 %) i rodziny 
wielodzietne12;

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że problem 
dotyka w szczególności rodziców samotnie 
wychowujących dzieci (34,2 %) i rodzin 
wielodzietnych12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Poprawka 86
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rośnie 
ubóstwo rodzin: w Unii Europejskiej co 
czwarte dziecko jest zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym; mając na 
uwadze, że problem dotyka w 
szczególności rodziców samotnie 
wychowujących dzieci (34,2 %) oraz 
rodziny wielodzietne12;

G. mając na uwadze, że rośnie 
ubóstwo rodzin: w Unii Europejskiej co 
czwarte dziecko jest zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym; mając na 
uwadze, że problem dotyka w 
szczególności osoby samotnie 
wychowujące dzieci oraz rodziny 
wielodzietne12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. es

Poprawka 87
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev
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Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rośnie 
ubóstwo rodzin: co czwarte dziecko 
poniżej 18. roku życia jest zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
mając na uwadze, że problem dotyka w 
szczególności rodziców samotnie 
wychowujących dzieci (34,2 %) i rodzin 
wielodzietnych12;

G. mając na uwadze, że rośnie 
ubóstwo rodzin: co czwarte dziecko 
poniżej 18. roku życia jest zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
co oznacza, iż znajduje się w 
międzypokoleniowym cyklu zagrożenia; 
mając na uwadze, że problem dotyka w 
szczególności rodziców samotnie 
wychowujących dzieci (34,2 %) i rodzin 
wielodzietnych12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Poprawka 88
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rośnie 
ubóstwo rodzin: co czwarte dziecko 
poniżej 18. roku życia jest zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
mając na uwadze, że problem dotyka w 
szczególności rodziców samotnie 
wychowujących dzieci (34,2 %) i rodzin 
wielodzietnych12;

G. mając na uwadze, że rośnie 
ubóstwo rodzin: co czwarte dziecko 
poniżej 18. roku życia jest zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
mając na uwadze, że problem dotyka w 
szczególności rodziców samotnie 
wychowujących dzieci (34,2 %) i rodzin 
wielodzietnych12; mając na uwadze, że 
rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem 
lub innymi niepełnosprawnymi krewnymi 
są szczególnie zagrożone ubóstwem;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Poprawka 89
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że rodzina jest 
czynnikiem wpływającym na ubóstwo 
wśród dzieci, wykluczenie społeczne i 
skrajne ubóstwo;

Or. es

Poprawka 90
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ceny najmu 
stale rosną, a ludzie na lub poniżej granicy 
ubóstwa muszą przeznaczać 38 % swoich 
dochodów na cele mieszkaniowe, przy 
czym w niektórych państwach 
członkowskich wartość ta oscyluje nawet 
na poziomie 50-90 %;

H. mając na uwadze, że w większości 
państw członkowskich ceny najmu stale 
rosną, a obciążenia związane z kosztami 
mieszkaniowymi różnią się znacznie w 
zależności od dochodów; mając na 
uwadze, że w UE gospodarstwa domowe o 
niskich dochodach wynajmujące 
mieszkanie mają do czynienia z medianą 
wydatków mieszkaniowych na poziomie 
od 20 do 45 % dochodów; mając na 
uwadze, że w 2018 r. gospodarstwa 
domowe obejmujące 9,6 % ludności UE-
27 przeznaczały 40 % lub więcej swojego 
ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji na 
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cele mieszkaniowe2a;

__________________ __________________
2a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Housing_statistics#H
ousing_affordability

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. en

Poprawka 91
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ceny najmu 
stale rosną, a ludzie na lub poniżej granicy 
ubóstwa muszą przeznaczać 38 % swoich 
dochodów na cele mieszkaniowe, przy 
czym w niektórych państwach 
członkowskich wartość ta oscyluje nawet 
na poziomie 50-90 %13;

H. mając na uwadze, że ceny najmu 
stale rosną, a ludzie na lub poniżej granicy 
ubóstwa muszą przeznaczać około 38 % 
swoich dochodów na cele mieszkaniowe, 
przy czym w niektórych państwach 
członkowskich wartość ta może oscylować 
nawet na poziomie 50-90 %13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. es

Poprawka 92
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ceny najmu 
stale rosną, a ludzie na lub poniżej granicy 

H. mając na uwadze, że ceny najmu 
stale rosną, na ogół nominalnie, a ludzie 
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ubóstwa muszą przeznaczać 38 % swoich 
dochodów na cele mieszkaniowe, przy 
czym w niektórych państwach 
członkowskich wartość ta oscyluje nawet 
na poziomie 50-90 %13;

na lub poniżej granicy ubóstwa muszą 
przeznaczać 38 % swoich dochodów na 
cele mieszkaniowe, przy czym w 
niektórych państwach członkowskich 
wartość ta oscyluje nawet na poziomie 50-
90 %;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. en

Poprawka 93
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ceny najmu 
stale rosną, a ludzie na lub poniżej granicy 
ubóstwa muszą przeznaczać 38 % swoich 
dochodów na cele mieszkaniowe, przy 
czym w niektórych państwach 
członkowskich wartość ta oscyluje nawet 
na poziomie 50–90 %13;

H. mając na uwadze, że ceny najmu 
stale rosną, a ludzie na lub poniżej granicy 
ubóstwa muszą przeznaczać 38 % swoich 
dochodów na cele mieszkaniowe, przy 
czym w niektórych państwach 
członkowskich wartość ta oscyluje nawet 
na poziomie 50–90 %13, przykładowo w 
Danii (68,7 %), Niemczech (49,5 %) lub 
Grecji (90,7 %)13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. de

Poprawka 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wszędzie, z 
wyjątkiem Finlandii, rośnie liczba 
bezdomnych oraz że ok. 700 tys. osób żyje 
bez dachu nad głową14 ;

I. mając na uwadze, że w Europie 
rośnie liczba bezdomnych oraz że ok. 700 
tys. osób żyje bez dachu nad głową14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. pl

Poprawka 95
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wszędzie, z 
wyjątkiem Finlandii, rośnie liczba 
bezdomnych oraz że ok. 700 000 osób żyje 
bez dachu nad głową14;

I. mając na uwadze, że w UE, z 
wyjątkiem Finlandii, rośnie liczba 
bezdomnych oraz że w 2019 r. ok. 700 000 
osób żyje bez dachu nad głową14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. es

Poprawka 96
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wszędzie, z 
wyjątkiem Finlandii, rośnie liczba 
bezdomnych oraz że ok. 700 tys. osób żyje 
bez dachu nad głową14;

I. mając na uwadze, że wszędzie, z 
wyjątkiem Finlandii, rośnie liczba 
bezdomnych oraz że według 
szacunkowych danych w 2019 r. ok. 700 
tys. osób żyło bez dachu nad głową;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. en

Poprawka 97
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wszędzie, z 
wyjątkiem Finlandii, rośnie liczba 
bezdomnych oraz że ok. 700 tys. osób żyje 
bez dachu nad głową14;

I. mając na uwadze, że wszędzie, z 
wyjątkiem Finlandii, rośnie liczba 
bezdomnych oraz że w UE ok. 700 tys. 
osób spędza każdą noc bez dachu nad 
głową, o 70 % więcej niż dekadę temu14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. en

Poprawka 98
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, w 2012 r. 32,2 
mln osób niepełnosprawnych w UE było 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że w UE 
29,5 % niepełnosprawnych kobiet jest 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym w porównaniu z 27,5 % 
niepełnosprawnych mężczyzn5a; mając na 
uwadze, że osoby niepełnosprawne są 
bardziej narażone na ubóstwo 
pracujących niż osoby pełnosprawne 
(11% w porównaniu do średnio 9,1 % w 
UE)5b;
__________________
5a 
https://mcusercontent.com/865a5bbea108
6c57a41cc876d/files/ad60807b-a923-
4a7e-ac84-
559c4a5212a8/EDF_HR_Report_final_ta
gged_interactive_v2_accessible.pdf
5b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/pdfscache/34425.pdf

Or. en

Poprawka 99
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że w 2017 r. w 
Unii Europejskiej odsetek młodych ludzi 
w wieku 18–24 lat zagrożonych ubóstwem 
mimo zatrudnienia szacowano na 11 %, a 
w Rumunii nawet na 28,2 %13a;
__________________
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13a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20190122-
1?inheritRedirect=true

Or. ro

Poprawka 100
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że 80% Romów i 
ich dzieci osiąga dochód poniżej 
odpowiedniego krajowego progu 
zagrożenia ubóstwem6a, niezależnie od 
tego, czy są zatrudnieni, czy też nie; mając 
na uwadze, że zatrudnienie nie stanowi 
niezawodnej drogi wyjścia z ubóstwa;
__________________
6a 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-
roma-selected-findings_en.pdf

Or. en

Poprawka 101
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych, także ze 
względu na zasadnicze reformy systemu 
emerytalnego: wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem wśród osób powyżej 65. roku 

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych: wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem wśród osób powyżej 
65. roku życia wynosił średnio 16,1 % 
(UE-28);
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życia wynosił średnio 16,1 % (UE-28); 
mając na uwadze, że w obliczu 
niepewnych i nietypowych form 
zatrudnienia liczba ta będzie dalej rosła15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Poprawka 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych, także ze 
względu na zasadnicze reformy systemu 
emerytalnego: wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem wśród osób powyżej 65. roku 
życia wynosił średnio 16,1 % (UE-28); 
mając na uwadze, że w obliczu 
niepewnych i nietypowych form 
zatrudnienia liczba ta będzie dalej rosła15;

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych, także ze 
względu na zmiany w systemach 
emerytalnych, większe wydatki związane z 
ochroną zdrowia, zmiany demograficzne 
oraz fakt, że coraz więcej osób starszych 
żyje w jednoosobowych gospodarstwach 
domowych; mając na uwadze, że wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem wśród osób powyżej 
65. roku życia wynosił średnio 16,1 % 
(UE-28); mając na uwadze, że w obliczu 
niepewnych i nietypowych form 
zatrudnienia liczba ta będzie dalej rosła15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. pl

Poprawka 103
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo
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Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych, także ze 
względu na zasadnicze reformy systemu 
emerytalnego: wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem wśród osób powyżej 65. roku 
życia wynosił średnio 16,1 % (UE-28); 
mając na uwadze, że w obliczu 
niepewnych i nietypowych form 
zatrudnienia liczba ta będzie dalej rosła15;

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych, także ze 
względu na zasadnicze reformy systemu 
emerytalnego: wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem wśród osób powyżej 65. roku 
życia wynosił średnio 16,1 % (UE-28)15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Poprawka 104
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych, także ze 
względu na zasadnicze reformy systemu 
emerytalnego: wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem wśród osób powyżej 65. roku 
życia wynosił średnio 16,1 % (UE-28); 
mając na uwadze, że w obliczu 
niepewnych i nietypowych form 
zatrudnienia liczba ta będzie dalej rosła15 ;

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych: wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem wśród osób powyżej 
65. roku życia wynosił średnio 16,1 % 
(UE-28); mając na uwadze, że w obliczu 
niepewnych i nietypowych form 
zatrudnienia liczba ta będzie dalej rosła15; 
mając na uwadze, że ze względu na lukę 
emerytalną między kobietami a 
mężczyznami sytuacja kobiet jest jeszcze 
trudniejsza;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de
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Or. en

Poprawka 105
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych, także ze 
względu na zasadnicze reformy systemu 
emerytalnego: wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem wśród osób powyżej 65. roku 
życia wynosił średnio 16,1 % (UE-28); 
mając na uwadze, że liczba ta będzie dalej 
rosła w obliczu niepewnej i nietypowej 
sytuacji na rynku pracy15; 

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych, także ze 
względu na zasadnicze reformy systemu 
emerytalnego: wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem wśród osób powyżej 65. roku 
życia wynosił średnio 16,1 % (UE-28); 
mając na uwadze, że liczba ta może dalej 
rosnąć w obliczu niepewnej sytuacji i 
nowych wątpliwości spowodowanych 
przez pandemię COVID-19; konieczne jest 
zapewnienie godnego poziomu siły 
nabywczej osób starszych, które 
zakończyły pracę15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. es

Poprawka 106
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych, także ze 
względu na zasadnicze reformy systemu 
emerytalnego: wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem wśród osób powyżej 65. roku 
życia wynosił średnio 16,1 % (UE-28); 

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych: wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem wśród osób powyżej 
65. roku życia wynosił średnio 16,1 % 
(UE-28); mając na uwadze, że w obliczu 
niepewnych i nietypowych form 
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mając na uwadze, że w obliczu 
niepewnych i nietypowych form 
zatrudnienia liczba ta będzie dalej rosła15;

zatrudnienia liczba ta będzie dalej rosła15;

__________________ __________________
15https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tessi012/default/table?lang=de

15https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tessi012/default/table?lang=de

Or. fr

Poprawka 107
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych, także ze 
względu na zasadnicze reformy systemu 
emerytalnego: wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem wśród osób powyżej 65. roku 
życia wynosił średnio 16,1 % (UE-28); 
mając na uwadze, że w obliczu 
niepewnych i nietypowych form 
zatrudnienia liczba ta będzie dalej rosła15 ;

J. mając na uwadze, że stale wzrasta 
ubóstwo wśród osób starszych mimo 
zasadniczych reform systemu 
emerytalnego: wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem wśród osób powyżej 65. roku 
życia wynosił średnio 16,1 % (UE-28); 
mając na uwadze, że w obliczu 
niepewnych i nietypowych form 
zatrudnienia liczba ta będzie dalej rosła15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Poprawka 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw J a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

J a. mając na uwadze, że ubóstwo 
pracujących powoduje, iż praca zatraca 
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swój podstawowy sens związany z 
możliwością zapewnienia godnego życia 
sobie i swojej rodzinie, nie pozwalając na 
ekonomiczne usamodzielnienie się 
pracownika i jego rodziny;

Or. pl

Poprawka 109
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że zgodnie z 
art. 4 Europejskiej karty społecznej Rady 
Europy wszyscy pracownicy mają prawo 
do sprawiedliwego wynagrodzenia, 
wystarczającego do zapewnienia im, a 
także ich rodzinom, godziwego poziomu 
życia;

Or. de

Poprawka 110
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że art. 4 
zmienionej Europejskiej karty społecznej 
stanowi, że wszyscy pracownicy mają 
prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, 
które zapewnia im i ich rodzinom godziwy 
poziom życia;

Or. en
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Poprawka 111
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że ze względu na 
skutki pandemii COVID-19 spodziewany 
jest znaczny wzrost liczby osób żyjących w 
ubóstwie, również tych, które pracują 
zawodowo7a;
__________________
7a 
https://www.worldbank.org/en/topic/pover
ty/brief/projected-poverty-impacts-of-
COVID-19

Or. en

Poprawka 112
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że w krajach 
OECD maleje liczba pracowników 
objętych porozumieniami zbiorowymi oraz 
że w co najmniej 14 państwach 
członkowskich UE co drugi zatrudniony 
pracuje bez porozumienia; mając na 
uwadze, że w zaledwie siedmiu państwach 
członkowskich odsetek pracowników 
objętych porozumieniem zbiorowym 
wynosi ponad 80 %16;

K. mając na uwadze, że warunki 
panujące w każdym kraju członkowskim 
UE powinny być odpowiednie do sytuacji 
społeczno-gospodarczej i sytuacji na 
rynku pracy, także w przypadku, gdy 
konieczne jest szersze objęcie 
pracowników porozumieniami 
zbiorowymi;

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) ICTWSS 
Database.https://www.etuc.org/en/docume

16 OECD, Visser(2016) ICTWSS 
Database.https://www.etuc.org/en/docume
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nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, p. 6, no 15.

nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, s. 6, nr 15.

Or. es

Poprawka 113
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że w krajach 
OECD maleje liczba pracowników 
objętych porozumieniami zbiorowymi oraz 
że w co najmniej 14 państwach 
członkowskich UE co drugi zatrudniony 
pracuje bez porozumienia zbiorowego; 
mając na uwadze, że w zaledwie siedmiu 
państwach członkowskich odsetek 
pracowników objętych porozumieniem 
zbiorowym wynosi ponad 80 %16;

K. mając na uwadze, że w krajach 
OECD odsetek pracowników objętych 
porozumieniami zbiorowymi zmniejszył się 
ze średnio 46 % w roku 1985 do 32 % w 
roku 2017 oraz że spadek ten był 
największy w państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej, chociaż znaczny 
spadek obserwowano również w Wielkiej 
Brytanii, a niedawno także w Grecji, 
podobnie jak w Niemczech po 
zjednoczeniu; mając na uwadze, że w co 
najmniej 14 państwach członkowskich UE 
co drugi zatrudniony pracuje bez 
porozumienia zbiorowego; mając na 
uwadze, że w zaledwie siedmiu państwach 
członkowskich odsetek pracowników 
objętych porozumieniem zbiorowym 
wynosi ponad 80 %16;

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) ICTWSS Database. 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, p. 6, no 15.

16 OECD, Visser(2016) ICTWSS Database. 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6, nr 15.

Or. de

Poprawka 114
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, Maria Walsh



PE655.978v01-00 68/106 AM\1212039PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że w krajach 
OECD maleje liczba pracowników 
objętych porozumieniami zbiorowymi oraz 
że w co najmniej 14 państwach 
członkowskich UE co drugi zatrudniony 
pracuje bez porozumienia zbiorowego; 
mając na uwadze, że w zaledwie siedmiu 
państwach członkowskich odsetek 
pracowników objętych porozumieniem 
zbiorowym wynosi ponad 80 %16 ;

K. mając na uwadze, że w krajach 
OECD maleje liczba pracowników 
objętych porozumieniami zbiorowymi oraz 
że w co najmniej 14 państwach 
członkowskich UE co drugi zatrudniony 
pracuje bez porozumienia zbiorowego; 
mając na uwadze, że w zaledwie siedmiu 
państwach członkowskich odsetek 
pracowników objętych porozumieniem 
zbiorowym wynosi ponad 80 %16; mając 
na uwadze, że spadek ten był najbardziej 
gwałtowny w tych krajach, w których 
reformy strukturalne objęły porozumienia 
zbiorowe16a;

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) ICTWSS 
Database.https://www.etuc.org/en/docume
nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, p. 6, no 15.

16 OECD, Visser(2016) ICTWSS 
Database.https://www.etuc.org/en/docume
nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, s. 6, nr 15.
16a Eurofound (publikacja planowana w 
2020 r.), Industrial Relations Flagship 
report.

Or. en

Poprawka 115
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że w krajach 
OECD maleje liczba pracowników 
objętych porozumieniami zbiorowymi oraz 
że w co najmniej 14 państwach 
członkowskich UE co drugi zatrudniony 
pracuje bez porozumienia zbiorowego; 

K. mając na uwadze, że w krajach 
OECD maleje liczba pracowników 
objętych porozumieniami zbiorowymi oraz 
że w co najmniej 14 państwach 
członkowskich UE co drugi zatrudniony 
pracuje bez porozumienia zbiorowego w 
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mając na uwadze, że w zaledwie siedmiu 
państwach członkowskich odsetek 
pracowników objętych porozumieniem 
zbiorowym wynosi ponad 80 %16;

sprawie wynagrodzeń; mając na uwadze, 
że w zaledwie siedmiu państwach 
członkowskich odsetek pracowników 
objętych porozumieniem zbiorowym 
wynosi ponad 80 %16;

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) ICTWSS 
Database.https://www.etuc.org/en/docume
nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, p. 6, no 15.

16 OECD, Visser(2016) ICTWSS 
Database.https://www.etuc.org/en/docume
nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, s. 6, nr 15.

Or. en

Poprawka 116
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że pracodawcy 
bardzo często wykorzystują pracowników, 
którzy pracują bez umowy w sprawie 
wynagrodzeń, a ich prawa do godzin 
pracy są naruszane [1];
[1] zgodnie z definicją zawartą w 
dyrektywie UE w sprawie czasu pracy 
(2003/88/WE), https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
003L0088

Or. en

Poprawka 117
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw L
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Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że liczba krajów 
na świecie, w których mają miejsce 
represje wobec związków zawodowych i 
pracowników, wzrosła z 92 w 2018 r. do 
107 w 2019 r.; mając na uwadze, że w 
UE-28 odnotowano najwyższy wzrost 
wynoszący 40 %, natomiast w 68 % 
krajów naruszane jest prawo do strajku, a 
w 50 % prawo do negocjacji zbiorowych17;

L. mając na uwadze, że w odniesieniu 
do związków zawodowych i 
przedsiębiorców konieczna jest 
równowaga, aby wspierać tworzenie 
miejsc pracy, kreatywność w 
innowacyjności w takich sytuacjach, jak 
obecny poważny kryzys gospodarczy;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. es

Poprawka 118
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że liczba krajów, 
w których mają miejsce represje wobec 
związków zawodowych i pracowników, 
wzrosła z 92 w 2018 r. do 107 w 2019 r.; 
mając na uwadze, że w UE-28 odnotowano 
najwyższy wzrost wynoszący 40 %, 
natomiast w 68 % krajów naruszane jest 
prawo do strajku, a w 50 % prawo do 
negocjacji zbiorowych;

L. mając na uwadze, że liczba krajów, 
w których mają miejsce represje wobec 
związków zawodowych i pracowników, 
wzrosła z 92 w 2018 r. do 107 w 2019 r.; 
mając na uwadze, że w UE-28 odnotowano 
najwyższy wzrost wynoszący 40 %, 
natomiast w 68 % krajów doszło do 
naruszenia prawa do strajku, a w 50 % do 
naruszenia prawa do negocjacji 
zbiorowych;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. en
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Poprawka 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że liczba krajów, 
w których mają miejsce represje wobec 
związków zawodowych i pracowników, 
wzrosła z 92 w 2018 r. do 107 w 2019 r.; 
mając na uwadze, że w UE-28 odnotowano 
najwyższy wzrost wynoszący 40 %, 
natomiast w 68 % krajów naruszane jest 
prawo do strajku, a w 50 % prawo do 
negocjacji zbiorowych17 ;

L. mając na uwadze, że liczba krajów, 
w których mają miejsce represje wobec 
związków zawodowych i pracowników, 
wzrosła z 92 w 2018 r. do 107 w 2019 r.; 
mając na uwadze, że 40% państw w 
Europie nie pozwala pracownikom 
zrzeszać się w związki zawodowe, 
natomiast w 68 % krajów naruszane jest 
prawo do strajku, a w 50 % prawo do 
negocjacji zbiorowych17;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. pl

Poprawka 120
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że liczba krajów, 
w których mają miejsce represje wobec 
związków zawodowych i pracowników, 
wzrosła z 92 w 2018 r. do 107 w 2019 r.; 
mając na uwadze, że w UE-28 odnotowano 
najwyższy wzrost wynoszący 40 %, 
natomiast w 68 % krajów naruszane jest 
prawo do strajku, a w 50 % prawo do 
negocjacji zbiorowych17;

L. mając na uwadze, że liczba krajów, 
w których mają miejsce represje wobec 
związków zawodowych i pracowników, 
wzrosła z 92 w 2018 r. do 107 w 2019 r.; 
mając na uwadze, że w UE-28 odnotowano 
najwyższy wzrost wynoszący 40 %, 
natomiast w 68 % krajów naruszane jest 
prawo do strajku, a w 50 % prawo do 
negocjacji zbiorowych17 oraz że otwarcie 
granic dla wolnego handlu znacząco 
wpływa na niepewność zatrudnienia 
naszych pracowników, konfrontowanych z 
zagraniczną siłą roboczą, która nie 
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podlega tym samym przepisom prawa 
pracy;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. fr

Poprawka 121
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że pracownikom 
na obszarach wiejskich trudniej jest 
korzystać z praw pracowniczych i nie 
mają oni dostępu do reprezentacji 
związkowej i możliwości negocjowania 
lokalnych i sektorowych porozumień 
zbiorowych; 

Or. en

Poprawka 122
Özlem Demirel

Projekt rezolucji
Motyw L b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lb. mając na uwadze, że w latach 
2000–2016 wzrost wynagrodzeń w strefie 
euro był poniżej poziomu wzrostu 
produktywności1a; mając na uwadze, że 
wzrost płac nie nadążał za rozwojem 
wartości dodanej, co pogłębiło istniejące 
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nierówności;
__________________
1a OECD (2019), Negotiating Our Way 
Up: Collective Bargaining in a Changing 
World of Work; 2019, OECD Publishing, 
Paryż, wykres 3.10, s. 125.

Or. de

Poprawka 123
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw L b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lb. mając na uwadze, że silni 
partnerzy społeczni i porozumienia 
zbiorowe mają pozytywny wpływ na 
ogólny poziom płac w Europie, w tym 
zarówno płacy minimalnej, jak i mediany; 
mając na uwadze, że porozumienia 
zbiorowe gwarantują, że pracownicy są 
słyszani i szanowani w swoim miejscu 
pracy; mając na uwadze, że istnieje 
wyraźna pozytywna korelacja między 
zaangażowaniem pracowników w miejscu 
pracy a wynikami i dochodami 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 124
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw L c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Lc. mając na uwadze, że negocjacje 
zbiorowe i sektorowe porozumienia 
zbiorowe regulują nie tylko poziom płac, 
ale także warunki pracy, takie jak czas 
pracy, płatne urlopy, urlopy i możliwości 
podnoszenia kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 125
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Projekt rezolucji
Motyw L d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ld. mając na uwadze, że spadek 
zatrudnienia podczas poprzedniego 
kryzysu doprowadził do drastycznego 
wzrostu liczby osób, na których wymusza 
się pracę w niepełnym wymiarze godzin i 
które najprawdopodobniej wykonują 
najprostsze lub niższego szczebla zawody 
usługowe oraz są najbardziej zagrożone 
ryzykiem ubóstwa pracujących17a;
__________________
17a Eurofound (2017), In-work poverty in 
the European Union. 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2017/in-work-poverty-in-the-
eu 

Or. en

Poprawka 126
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Motyw M
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Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że wraz z 
rozwojem prywatyzacji i outsourcingu 
maleje bezpieczeństwo zatrudnienia, co 
świadczy o zwiększeniu niepewności 
zatrudnienia;

skreśla się

Or. en

Poprawka 127
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że wraz z 
rozwojem prywatyzacji i outsourcingu 
maleje bezpieczeństwo zatrudnienia, co 
świadczy o zwiększeniu niepewności 
zatrudnienia;

skreśla się

Or. en

Poprawka 128
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że wraz z 
rozwojem prywatyzacji i outsourcingu 
maleje bezpieczeństwo zatrudnienia, co 
świadczy o zwiększeniu niepewności 
zatrudnienia;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 129
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że wraz z 
rozwojem prywatyzacji i outsourcingu 
maleje bezpieczeństwo zatrudnienia, co 
świadczy o zwiększeniu niepewności 
zatrudnienia;

M. mając na uwadze, że należy 
zapewnić warunki poszanowania godności 
ludzkiej zarówno w sferze publicznej, jak i 
prywatnej;

Or. es

Poprawka 130
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że wraz z 
rozwojem prywatyzacji i outsourcingu 
maleje bezpieczeństwo zatrudnienia, co 
świadczy o zwiększeniu niepewności 
zatrudnienia;

M. mając na uwadze, że konieczne są 
dalsze analizy i badania w celu zbadania 
wpływu prywatyzacji i outsourcingu na 
wskaźniki zatrudnienia, dobrobyt 
pracowników, płace i wydajność;

Or. en

Poprawka 131
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że wraz z 
rozwojem prywatyzacji i outsourcingu 
maleje bezpieczeństwo zatrudnienia, co 
świadczy o zwiększeniu niepewności 

M. mając na uwadze, że prywatyzacja i 
outsourcing mogą przyczynić się do 
podniesienia wydajności i zmniejszenia 
kosztów pracy, co z kolei może niekiedy 
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zatrudnienia; prowadzić do niepewności zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 132
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że wraz z 
rozwojem prywatyzacji i outsourcingu 
maleje bezpieczeństwo zatrudnienia, co 
świadczy o zwiększeniu niepewności 
zatrudnienia;

M. mając na uwadze, że prywatyzacja i 
outsourcing, mimo że okazują się 
ekonomicznie efektywne, niekiedy 
zmniejszają bezpieczeństwo zatrudnienia, 
co również może prowadzić do 
zwiększenia niepewności zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 133
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że wraz z 
rozwojem prywatyzacji i outsourcingu 
maleje bezpieczeństwo zatrudnienia, co 
świadczy o zwiększeniu niepewności 
zatrudnienia;

M. mając na uwadze, że wraz z 
rozwojem outsourcingu maleje 
bezpieczeństwo zatrudnienia, co świadczy 
o zwiększeniu niepewności zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 134
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Motyw M
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Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że wraz z 
rozwojem prywatyzacji i outsourcingu z 
jednej strony maleje bezpieczeństwo 
zatrudnienia, z drugiej zaś strony rośnie 
poziom stresu i niepokoju związanego z 
pracą, co świadczy o zwiększeniu 
niepewności zatrudnienia; 

Or. en

Poprawka 135
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że organy 
administracji publicznej zbyt często 
polegały na pracownikach tymczasowych 
w celu zastąpienia urzędników służby 
cywilnej, chociaż zazwyczaj pracują oni w 
bardziej niepewnych warunkach i są w 
równym stopniu narażeni na nadużycia i 
nękanie ze strony osób trzecich;

Or. en

Poprawka 136
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że standardowe 
umowy o pracę w pełnym wymiarze 
godzin na czas nieokreślony stanowią 
jedynie 59 % całkowitego zatrudnienia w 
UE, a poziom nietypowego i niepewnego 
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zatrudnienia stale rośnie17a;  

__________________
17a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU%2
82016%29587285_EN.pdf

Or. ro

Poprawka 137
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw M a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

M a. mając na uwadze, że 
uelastycznienie czasu pracy powinno 
chronić pracowników przed zwolnieniami 
w okresach pogarszającej się koniunktury 
oraz umożliwiać zatrudnienie większej 
liczbie pracowników;

Or. pl

Poprawka 138
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w ciągu 
dziesięciu lat odsetek zatrudnionych 
żyjących w gospodarstwach domowych 
zagrożonych ubóstwem wzrósł z 8 % do 
9,4 %, co przekłada się na 20,5 mln 
osób18;

N. mając na uwadze, że odsetek 
zatrudnionych żyjących w gospodarstwach 
domowych zagrożonych ubóstwem 
powinien zostać zaktualizowany z uwagi 
na poważny kryzys gospodarczy wywołany 
przez COVID-19;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
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89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. es

Poprawka 139
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w ciągu 
dziesięciu lat odsetek zatrudnionych 
żyjących w gospodarstwach domowych 
zagrożonych ubóstwem wzrósł z 8 % do 
9,4 %, co przekłada się na 20,5 mln osób18;

N. mając na uwadze, że w ciągu 
dziesięciu lat odsetek zatrudnionych 
żyjących w gospodarstwach domowych 
zagrożonych ubóstwem wzrósł z 8 % do 
9,4 %, co przekłada się na 20,5 mln osób18; 
mając na uwadze, że osoby zatrudnione w 
niepełnym wymiarze czasu pracy i na 
podstawie umowy na czas określony są 
bardziej narażone na takie ryzyko, tj. w 
2018 r. 16,2 % pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy na 
czas określony było zagrożonych 
ubóstwem, w porównaniu z 6,1 % 
pracowników zatrudnionych na czas 
nieokreślony;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Poprawka 140
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw N
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Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w ciągu 
dziesięciu lat odsetek zatrudnionych 
żyjących w gospodarstwach domowych 
zagrożonych ubóstwem wzrósł z 8 % do 
9,4 %, co przekłada się na 20,5 mln osób18;

N. mając na uwadze, że w ciągu 
dziesięciu lat odsetek zatrudnionych 
żyjących w gospodarstwach domowych 
zagrożonych ubóstwem wzrósł z 8 % do 
9,4 %, co przekłada się na 20,5 mln osób18; 
mając na uwadze, że w związku z 
kryzysem euro liczby te zmniejszają się;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Poprawka 141
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że systemy płac 
minimalnych w państwach członkowskich 
znacznie różnią się pod względem 
wysokości wynagrodzenia, zasięgu i 
zakresu; mając na uwadze, że jedynie w 
trzech państwach członkowskich płaca 
minimalna wynosi znacznie więcej niż 
ustalona granica ubóstwa (na poziomie 60 
% mediany brutto), natomiast w 
pozostałych państwach członkowskich nie 
stanowi ona pełnej ochrony przed 
ubóstwem; mając na uwadze, że pewne 
sektory, grupy pracowników i formy 
zatrudnienia częściowo nie zostały 
włączone do przepisów o płacy minimalnej 
lub w nich uwzględnione;

O. mając na uwadze, że wobec 
wzrostu nietypowych i niepewnych form 
zatrudnienia należy promować polityki 
stabilizacji społecznej wspierające 
pracodawców i przedsiębiorców;

Or. es
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Poprawka 142
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że systemy płac 
minimalnych w państwach członkowskich 
znacznie różnią się pod względem 
wysokości wynagrodzenia, zasięgu i 
zakresu; mając na uwadze, że jedynie w 
trzech państwach członkowskich płaca 
minimalna wynosi znacznie więcej niż 
ustalona granica ubóstwa (na poziomie 
60 % mediany brutto), natomiast w 
pozostałych państwach członkowskich nie 
stanowi ona pełnej ochrony przed 
ubóstwem; mając na uwadze, że pewne 
sektory, grupy pracowników i formy 
zatrudnienia częściowo nie zostały 
włączone do przepisów o płacy minimalnej 
lub w nich uwzględnione;

O. mając na uwadze, że systemy płac 
minimalnych w państwach członkowskich 
znacznie różnią się pod względem zasięgu 
i zakresu, a także z punktu widzenia ich 
bezwzględnego i względnego poziomu w 
odniesieniu do mediany płac krajowych; 
mając na uwadze, że pracownicy 
otrzymujący płacę minimalną są bardziej 
narażeni na trudności z utrzymaniem się 
niż inni pracownicy; mając na uwadze, że 
siedmiu na dziesięciu pracowników 
otrzymujących płacę minimalną w UE 
zgłasza co najmniej „pewne” trudności (w 
przypadku pozostałych pracowników 
stosunek ten wynosi pięciu na dziesięciu 
pracowników), przy czym występują 
istotne rozbieżności między państwami 
członkowskimi UE; mając na uwadze, że w 
pewnych sektorach porozumienia 
zbiorowe i przepisy o płacy minimalnej, o 
ile istnieją, nie mają zastosowania wobec 
grup pracowników i wybranych form 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 143
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Loucas Fourlas

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że systemy płac 
minimalnych w państwach członkowskich 
znacznie różnią się pod względem 
wysokości wynagrodzenia, zasięgu i 

O. mając na uwadze, że systemy płac 
minimalnych w państwach członkowskich 
znacznie różnią się pod względem zasięgu 
i zakresu, a płace minimalne różnią się 



AM\1212039PL.docx 83/106 PE655.978v01-00

PL

zakresu; mając na uwadze, że jedynie w 
trzech państwach członkowskich płaca 
minimalna wynosi znacznie więcej niż 
ustalona granica ubóstwa (na poziomie 
60 % mediany brutto), natomiast w 
pozostałych państwach członkowskich nie 
stanowi ona pełnej ochrony przed 
ubóstwem; mając na uwadze, że pewne 
sektory, grupy pracowników i formy 
zatrudnienia częściowo nie zostały 
włączone do przepisów o płacy minimalnej 
lub w nich uwzględnione;

znacznie pod względem ich bezwzględnego 
i względnego poziomu w porównaniu z 
medianą płac krajowych; mając na 
uwadze, że pracownicy otrzymujący płacę 
minimalną są bardziej narażeni na 
trudności z utrzymaniem się niż inni 
pracownicy; mając na uwadze, że siedmiu 
na dziesięciu pracowników otrzymujących 
płacę minimalną w UE zgłasza co 
najmniej „pewne” trudności (w przypadku 
pozostałych pracowników stosunek ten 
wynosi pięciu na dziesięciu pracowników), 
przy czym występują istotne rozbieżności 
między państwami członkowskimi UE19a; 
mając ponadto na uwadze, że w pewnych 
sektorach grupy pracowników i wybrane 
formy zatrudnienia częściowo nie zostały 
włączone do przepisów o płacy minimalnej 
lub w nich uwzględnione;

__________________
19a Eurofound (2020), Minimum wages in 
2020: Annual review. 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/minimum-wages-in-
2020-annual-review

Or. en

Poprawka 144
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że systemy płac 
minimalnych w państwach członkowskich 
znacznie różnią się pod względem 
wysokości wynagrodzenia, zasięgu i 
zakresu; mając na uwadze, że jedynie w 
trzech państwach członkowskich płaca 
minimalna wynosi znacznie więcej niż 
ustalona granica ubóstwa (na poziomie 60 
% mediany brutto), natomiast w 
pozostałych państwach członkowskich nie 

O. mając na uwadze, że systemy płac 
minimalnych w państwach członkowskich 
znacznie różnią się pod względem 
wysokości wynagrodzenia, zasięgu i 
zakresu; mając na uwadze, że jedynie w 
trzech państwach członkowskich płaca 
minimalna wynosi znacznie więcej niż 
ustalona granica ubóstwa (na poziomie 60 
% mediany brutto), natomiast w 
pozostałych państwach członkowskich nie 
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stanowi ona pełnej ochrony przed 
ubóstwem; mając na uwadze, że pewne 
sektory, grupy pracowników i formy 
zatrudnienia częściowo nie zostały 
włączone do przepisów o płacy minimalnej 
lub w nich uwzględnione;

stanowi ona ochrony przed ubóstwem; 
mając na uwadze, że pewne sektory, grupy 
pracowników i formy zatrudnienia 
częściowo nie zostały włączone do 
przepisów o płacy minimalnej lub w nich 
uwzględnione;

Or. pl

Poprawka 145
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że systemy płac 
minimalnych w państwach członkowskich 
znacznie różnią się pod względem 
wysokości wynagrodzenia, zasięgu i 
zakresu; mając na uwadze, że jedynie w 
trzech państwach członkowskich płaca 
minimalna wynosi znacznie więcej niż 
ustalona granica ubóstwa (na poziomie 
60 % mediany brutto), natomiast w 
pozostałych państwach członkowskich nie 
stanowi ona pełnej ochrony przed 
ubóstwem; mając na uwadze, że pewne 
sektory, grupy pracowników i formy 
zatrudnienia częściowo nie zostały 
włączone do przepisów o płacy minimalnej 
lub w nich uwzględnione;

O. mając na uwadze, że systemy płac 
minimalnych w państwach członkowskich 
znacznie różnią się pod względem 
wysokości wynagrodzenia, zasięgu i 
zakresu; mając na uwadze, że jedynie w 
trzech państwach członkowskich płaca 
minimalna wynosi znacznie więcej niż 
ustalona granica ubóstwa (na poziomie 
60 % mediany brutto), natomiast w 
pozostałych państwach członkowskich nie 
stanowi ona pełnej ochrony przed 
zagrożeniem ubóstwem; mając na uwadze, 
że pewne sektory, grupy pracowników i 
formy zatrudnienia częściowo nie zostały 
włączone do przepisów o płacy minimalnej 
lub w nich uwzględnione;

Or. en

Poprawka 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw O a  (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

O a. mając na uwadze, że zatrudnienie 
prekaryjne jest udziałem zwłaszcza osób 
młodych oraz osób starszych;

Or. pl

Poprawka 147
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że ubóstwo 
pracujących może dotyczyć również 
młodych specjalistów o wysokim poziomie 
wykształcenia, w szczególności w 
państwach członkowskich o wysokim 
poziomie bezrobocia wśród młodzieży; 
mając na uwadze1a, że z badań wynika, iż 
odsetek młodych ludzi z wyższym 
wykształceniem dotkniętych ubóstwem 
pracujących jest niższy niż odsetek 
młodych ludzi z niskim wykształceniem, 
jednak nadal pozostaje znaczny; mając na 
uwadze, że tacy młodzi dorośli często 
borykają się z problemem niskiego 
wynagrodzenia, niesprawiedliwych 
warunków pracy, pozorowanego 
samozatrudnienia, nietypowych umów o 
pracę, a nawet pracy nierejestrowanej;
__________________
1a Eurofound, „In-work poverty in EU”, 
2017.

Or. en

Poprawka 148
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projekt rezolucji
Motyw O b  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

O b. mając na uwadze, że 
krótkookresowe zatrudnienie nie sprzyja 
inwestycji w rozwój pracownika, w jego 
szkolenie i dostosowanie do potrzeb 
zmieniającego się rynku pracy;

Or. pl

Poprawka 149
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że w ciągu 
dziesięciu lat wzrost nietypowych form 
zatrudnienia był znacznie wyższy niż 
łączny wzrost liczby miejsc pracy: 
największy przyrost odnotowano wśród 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
godzin, a następnie wśród umów na czas 
określony19 ; mając na uwadze, że ponad 
jedna trzecia osób zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin pracuje w 
takim systemie wbrew własnej woli, 
natomiast co druga osoba zatrudniona na 
czas określony - z powodu braku innej 
możliwości20 ;

P. mając na uwadze, że wzrost 
nietypowych form zatrudnienia 
niekoniecznie musi być sprzeczny z 
interesami zmieniającego się 
społeczeństwa, które potrzebuje 
elastycznych form zatrudnienia;

__________________ __________________
19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. xm
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Poprawka 150
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że w ciągu 
dziesięciu lat wzrost nietypowych form 
zatrudnienia był znacznie wyższy niż 
łączny wzrost liczby miejsc pracy: 
największy przyrost odnotowano wśród 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
godzin, a następnie umów na czas 
określony19 ; mając na uwadze, że ponad 
jedna trzecia osób zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin pracuje w 
takim systemie wbrew własnej woli, 
natomiast co druga osoba zatrudniona na 
czas określony – z powodu braku innej 
alternatywy20 ;

P. mając na uwadze, że w ciągu 
dziesięciu lat wzrost nietypowych form 
zatrudnienia był znacznie wyższy niż 
łączny wzrost liczby miejsc pracy: 
największy przyrost odnotowano wśród 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
godzin, a następnie umów na czas 
określony19; mając na uwadze, że ponad 
jedna trzecia osób zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin pracuje w 
takim systemie wbrew własnej woli, 
natomiast co druga osoba zatrudniona na 
czas określony20;

__________________ __________________
19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Poprawka 151
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw P
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Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że w ciągu 
dziesięciu lat wzrost nietypowych form 
zatrudnienia był znacznie wyższy niż 
łączny wzrost liczby miejsc pracy: 
największy przyrost odnotowano wśród 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
godzin, a następnie umów na czas 
określony19 ; mając na uwadze, że ponad 
jedna trzecia osób zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin pracuje w 
takim systemie wbrew własnej woli, 
natomiast co druga osoba zatrudniona na 
czas określony – z powodu braku innej 
alternatywy20 ;

P. mając na uwadze, że w ciągu 
dziesięciu lat wzrost nietypowych form 
zatrudnienia był znacznie wyższy niż 
łączny wzrost liczby miejsc pracy: 
największy przyrost odnotowano wśród 
umów o pracę w niepełnym wymiarze 
godzin, a następnie umów na czas 
określony19; mając na uwadze, że ponad 
jedna trzecia osób zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin pracuje w 
takim systemie wbrew własnej woli, 
natomiast co druga osoba zatrudniona na 
czas określony – z powodu braku innej 
alternatywy20; mając na uwadze, że 
stwierdzono powiązania między wzrostem 
liczby niestandardowych form 
zatrudnienia a zwiększonym odsetkiem 
Europejczyków zagrożonych ubóstwem 
pracujących1h;

__________________ __________________
1h Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe, Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, Luksemburg.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Poprawka 152
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że pracownicy 
transgraniczni i sezonowi są w wysokim 
stopniu narażeni na ubóstwo pracujących 
i wykluczenie społeczne oraz że często 
zatrudniani są na podstawie 
krótkoterminowych umów o pracę 
zapewniających niewielkie bezpieczeństwo 
pracy lub ochronę socjalną, bądź też nie 
zapewniających takiej ochrony; mając na 
uwadze, że pracownicy transgraniczni i 
sezonowi często pochodzą z regionów 
najbardziej podatnych na zagrożenia, 
mniejszości i grup społecznych 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
co zwiększa ryzyko naruszenia ich praw 
przez rekrutujących, agencje lub 
pracodawców; mając na uwadze, że wielu 
pracowników transgranicznych i 
sezonowych narażonych jest na ryzyko 
związane z niedopuszczalnymi warunkami 
pracy i zagrożeniami dla bezpieczeństwa i 
higieny pracy, co może powodować trwałe 
urazy i choroby wpływające na ich 
zdolność do pracy i uzyskiwania 
dochodów w przyszłości;

Or. en

Poprawka 153
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że tylko 20,7 % 
niepełnosprawnych kobiet i 28,6 % 
niepełnosprawnych mężczyzn 
zatrudnionych jest w pełnym wymiarze 
czasu pracy7a; mając na uwadze, że 
osobom niepełnosprawnym 
systematycznie odmawia się prawa do 
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pracy na wolnym rynku pracy i zatrudnia 
się je w zakładach pracy chronionej, w 
których często nie mają one statusu 
pracownika, praw pracowniczych ani 
gwarantowanej płacy minimalnej8a; mając 
na uwadze, że powyższe stanowi faktyczne 
naruszenie zarówno Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, jak i 
Karty praw podstawowych; 
__________________
7a Wskaźnik równouprawnienia płci – 
2019.
8a 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2014_2019/documents/empl/dv/empl2014
1120-wss-people-disabilities-
/empl20141120-wss-people-disabilities-
en.pdf

Or. en

Poprawka 154
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że główną 
motywacją do wykonywania pracy za 
pośrednictwem platform internetowych 
wydają się być dodatkowe dochody, 
większa elastyczność, zdobywanie 
doświadczenia, przyciąganie klientów i 
brak możliwości na tradycyjnym rynku 
pracy; mając na uwadze, że praca za 
pośrednictwem platform internetowych 
zasadniczo jest korzystna dla integracji 
rynku pracy12a; mając na uwadze, że 
praca za pośrednictwem platform 
internetowych ma zróżnicowany 
charakter, w związku z czym jedno 
uniwersalne rozwiązanie mogłoby 
utrudnić powstawanie ważnych form 
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pracy13a;
__________________
12a 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 
13a 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 

Or. en

Poprawka 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw P a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że największe 
wahania liczby pracowników 
wykonujących prekaryjną pracę w UE 
występują w handlu hurtowym i 
detalicznym, transporcie, hotelarstwie i 
usługach gastronomicznych; mając na 
uwadze, że w tych sektorach liczba 
niepewnych miejsc pracy w trzecim 
kwartale 2019 roku w porównaniu z 
drugim kwartałem 2019 roku wzrosła 
średnio o 30 proc.1a;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200511-1

Or. pl

Poprawka 156
Dominique Bilde, France Jamet
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Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że 
dezindustrializacja niektórych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
przyczynia się do likwidacji milionów 
bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy 
oraz że nie podjęto żadnych działań 
adekwatnych do wyzwań, tak aby 
powstrzymać zjawisko relokacji w obrębie 
Unii Europejskiej i poza nią;

Or. fr

Poprawka 157
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw P b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pb. mając na uwadze, że Europejski 
Urząd ds. Pracy został ustanowiony w 
lipcu 2019 r. w celu wspierania państw 
członkowskich i Komisji w skutecznym 
stosowaniu i egzekwowaniu prawa Unii w 
zakresie mobilności pracowników i 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego; mając na uwadze, że Urząd 
ten ma osiągnąć pełną zdolność 
operacyjną do 2024 r.;

Or. en

Poprawka 158
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Projekt rezolucji
Motyw P c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pc. mając na uwadze, że Komisja 
zapowiedziała zamiar przedstawienia 
wniosku w sprawie europejskiego numeru 
ubezpieczenia społecznego; mając na 
uwadze, że jak dotąd nie przedstawiono 
żadnego konkretnego wniosku;

Or. en

Poprawka 159
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw P d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pd. mając na uwadze, że niepewność 
zatrudnienia w znacznie większym stopniu 
dotyka niektórych grup oraz że niektóre 
populacje, takie jak Romowie, są 
nadmiernie reprezentowane w grupie 
zatrudnionych w formie nietypowej, 
niestabilnej i nisko płatnej;

Or. en

Poprawka 160
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw P d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pd. mając na uwadze, że poziom 
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wykształcenia ma duży wpływ na 
zagrożenie ubóstwem pracujących; mając 
na uwadze, że ryzyko ubóstwa 
pracujących jest znacznie wyższe w 
przypadku pracowników o niskich 
kwalifikacjach; mając na uwadze, że w 
niektórych państwach członkowskich w 
przypadku pracowników o wyższych 
kwalifikacjach w dalszym ciągu istnieje 
ryzyko ubóstwa pracujących1i;
__________________
1i Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe, Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, Luksemburg.

Or. en

Poprawka 161
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw P e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pe. mając na uwadze, że w 2018 r. 
wskaźnik kształcenia dorosłych w UE 
wynosił 11,1 %, podczas gdy cel na 2020 r. 
wynosi 15 %1j; mając na uwadze, że 
technologia i innowacje mają duży 
potencjał w zakresie tworzenia nowych 
możliwości, jednak ponad 40% dorosłych 
w UE nie ma podstawowych umiejętności 
cyfrowych;
__________________
1j 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=sdg_04_60&plugin=1

Or. en
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Poprawka 162
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw P f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pf. mając na uwadze, że badanie 
Eurofound wykazało, iż 16 % 
pracowników w UE przewiduje, że w 
kontekście COVID-19 prawdopodobnie w 
najbliższej przyszłości straci pracę1k;
__________________
1k Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19 data, Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Poprawka 163
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw P g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pg. mając na uwadze, że według 
badania Eurofound w czasie pandemii 
COVID-19 50 % ludności czynnej 
zawodowo w całej UE doświadczyło 
skrócenia czasu pracy; mając na uwadze, 
że ponad jedna trzecia (34 %) 
zatrudnionych stwierdziła, że ich czas 
pracy skrócił się „znacznie”, a 16 % że 
„nieznacznie”1l;
__________________
1n Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19 data, Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data
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Or. en

Poprawka 164
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Kryzys skreśla się

Or. en

Poprawka 165
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, 
jak również odsetek niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 
małych zakładach rzemieślniczych; mając 
na uwadze, że maleje liczba 
przedsiębiorstw średniej wielkości, rośnie 
przepaść między bogatymi i biednymi oraz 
w wyniku kryzysu spowodowanego 
COVID-19 pogłębiają się zaburzenia 
równowagi w państwach członkowskich i 
pomiędzy państwami członkowskimi;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 166
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, 
jak również odsetek niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 
małych zakładach rzemieślniczych; mając 
na uwadze, że maleje liczba 
przedsiębiorstw średniej wielkości, rośnie 
przepaść między bogatymi i biednymi oraz 
w wyniku kryzysu spowodowanego 
COVID-19 pogłębiają się zaburzenia 
równowagi w państwach członkowskich i 
pomiędzy państwami członkowskimi;

Q. mając na uwadze, że 40 % 
pracowników twierdzi, że ich sytuacja 
finansowa jest obecnie gorsza niż przed 
pandemią COVID-19, kiedy Unia 
Europejska wciąż doświadczała silnego 
wzrostu gospodarczego; mając na uwadze, 
że pośród respondentów prowadzących 
działalność na własny rachunek odsetek 
osób wyrażających zaniepokojenie jest 
znacznie wyższy niż w przypadku osób 
zatrudnionych; mając na uwadze, że wielu 
pracowników wyraża obawy dotyczące 
najbliższej przyszłości, przy czym 53 % 
respondentów prowadzących działalność 
na własny rachunek i 37 % zatrudnionych 
sądzi, że za trzy miesiące ich sytuacja 
finansowa ulegnie pogorszeniu1m;

__________________
1n Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19 data, Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Poprawka 167
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, 
jak również odsetek niepewnych i 

Q. mając na uwadze, że scenariusze 
kryzysów finansowych powtarzają się od 
2008 r. oraz że sytuacja społeczna i rynek 
niezmiennie wymagają dostosowania się 
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nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin oraz zagrożeniem egzystencji, np. 
w małych zakładach rzemieślniczych; 
mając na uwadze, że maleje liczba 
przedsiębiorstw średniej wielkości, rośnie 
przepaść między bogatymi i biednymi oraz 
w wyniku kryzysu spowodowanego 
COVID-19 pogłębiają się zaburzenia 
równowagi w państwach członkowskich i 
pomiędzy państwami członkowskimi;

do niepewnych warunków;

Or. es

Poprawka 168
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, jak 
również odsetek niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 
małych zakładach rzemieślniczych; mając 
na uwadze, że maleje liczba 
przedsiębiorstw średniej wielkości, rośnie 
przepaść między bogatymi i biednymi oraz 
w wyniku kryzysu spowodowanego 
COVID-19 pogłębiają się zaburzenia 
równowagi w państwach członkowskich i 
pomiędzy państwami członkowskimi;

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, jak 
również odsetek niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 
małych zakładach rzemieślniczych;

Or. en
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Poprawka 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, 
jak również odsetek niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 
małych zakładach rzemieślniczych; mając 
na uwadze, że maleje liczba 
przedsiębiorstw średniej wielkości, rośnie 
przepaść między bogatymi i biednymi oraz 
w wyniku kryzysu spowodowanego 
COVID-19 pogłębiają się zaburzenia 
równowagi w państwach członkowskich i 
pomiędzy państwami członkowskimi;

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. znacząco 
wzrosła stopa bezrobocia, jak również 
odsetek niepewnych i nietypowych form 
zatrudnienia oraz że w dobie kryzysu 
spowodowanego COVID-19 na pierwszy 
plan także wysuwają się kwestie społeczne 
związane z utratą miejsc pracy, pracą w 
niepełnym wymiarze godzin, zagrożeniem 
egzystencji, np. w małych zakładach 
rzemieślniczych; mając na uwadze, że 
maleje liczba przedsiębiorstw średniej 
wielkości, pogłębia się rozwarstwienie 
społeczne oraz w wyniku kryzysu 
spowodowanego COVID-19 pogłębiają się 
zaburzenia równowagi w państwach 
członkowskich i pomiędzy państwami 
członkowskimi;

Or. pl

Poprawka 170
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, jak 
również odsetek niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, jak 
również odsetek niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 



PE655.978v01-00 100/106 AM\1212039PL.docx

PL

małych zakładach rzemieślniczych;  mając 
na uwadze, że maleje liczba 
przedsiębiorstw średniej wielkości, rośnie 
przepaść między bogatymi i biednymi oraz 
w wyniku kryzysu spowodowanego 
COVID-19 pogłębiają się zaburzenia 
równowagi w państwach członkowskich i 
pomiędzy państwami członkowskimi;

małych i średnich przedsiębiorstwach, w 
małych zakładach rzemieślniczych, w 
małych zakładach handlowych oraz wśród 
pracowników przygranicznych; mając na 
uwadze, że maleje liczba przedsiębiorstw 
średniej wielkości, rośnie przepaść między 
bogatymi i biednymi oraz w wyniku 
kryzysu spowodowanego COVID-19 
pogłębiają się zaburzenia równowagi w 
państwach członkowskich i pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. fr

Poprawka 171
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, jak 
również odsetek niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 
małych zakładach rzemieślniczych; mając 
na uwadze, że maleje liczba 
przedsiębiorstw średniej wielkości, rośnie 
przepaść między bogatymi i biednymi oraz 
w wyniku kryzysu spowodowanego 
COVID-19 pogłębiają się zaburzenia 
równowagi w państwach członkowskich i 
pomiędzy państwami członkowskimi;

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, jak 
również odsetek niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 
małych zakładach rzemieślniczych; mając 
na uwadze, że inflacja rośnie w takim 
samym tempie jak płace; mając na 
uwadze, że maleje liczba przedsiębiorstw 
średniej wielkości, rośnie przepaść między 
bogatymi i biednymi oraz w wyniku 
kryzysu spowodowanego COVID-19 
pogłębiają się zaburzenia równowagi w 
państwach członkowskich i pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. en
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Poprawka 172
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, jak 
również odsetek niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 
małych zakładach rzemieślniczych; mając 
na uwadze, że maleje liczba 
przedsiębiorstw średniej wielkości, rośnie 
przepaść między bogatymi i biednymi oraz 
w wyniku kryzysu spowodowanego 
COVID-19 pogłębiają się zaburzenia 
równowagi w państwach członkowskich i 
pomiędzy państwami członkowskimi;

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, jak 
również odsetek niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 
małych zakładach rzemieślniczych; mając 
na uwadze, że maleje liczba 
przedsiębiorstw średniej wielkości, rośnie 
przepaść między bogatymi i biednymi oraz 
w wyniku kryzysu spowodowanego 
COVID-19 pogłębiają się zaburzenia 
równowagi w państwach członkowskich i 
pomiędzy państwami członkowskimi, 
szczególnie w regionach górskich, 
wiejskich, na terenach wyspiarskich i o 
dużym rozproszeniu ludności;

Or. en

Poprawka 173
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, jak 
również odsetek niepewnych i 

Q. mając na uwadze, że w trakcie 
kryzysu finansowego z 2008 r. 
dramatycznie wzrosła stopa bezrobocia, jak 
również odsetek niepewnych i 
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nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 
małych zakładach rzemieślniczych; mając 
na uwadze, że maleje liczba 
przedsiębiorstw średniej wielkości, rośnie 
przepaść między bogatymi i biednymi oraz 
w wyniku kryzysu spowodowanego 
COVID-19 pogłębiają się zaburzenia 
równowagi w państwach członkowskich i 
pomiędzy państwami członkowskimi;

nietypowych form zatrudnienia oraz że w 
dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 
na pierwszy plan także wysuwają się 
kwestie społeczne związane z utratą miejsc 
pracy, pracą w niepełnym wymiarze 
godzin, zagrożeniem egzystencji, np. w 
małych zakładach rzemieślniczych; mając 
na uwadze, że maleje liczba 
przedsiębiorstw średniej wielkości, rośnie 
przepaść między bogatymi i biednymi oraz 
w wyniku kryzysu spowodowanego 
COVID-19 pogłębiają się zaburzenia 
równowagi w państwach członkowskich i 
pomiędzy państwami członkowskimi; 
mając ponadto na uwadze, że niektóre 
grupy, takie jak Romowie, zostały 
nieproporcjonalnie silnie dotknięte przez 
pandemię i środki powstrzymujące 
rozprzestrzenianie się wirusa9a;
__________________
9a http://ergonetwork.org/2020/04/eu-
recovery-plan-the-case-of-roma/

Or. en

Poprawka 174
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Loucas Fourlas, José Manuel 
Fernandes, Maria Walsh

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 będzie miała znaczące skutki 
społeczne i gospodarcze, które będą 
bezpośrednio wpływać na wzrost ubóstwa, 
zwłaszcza wśród najsłabszych grup 
społecznych, ponieważ jej skutki będą 
najbardziej odczuwalne przez 
pracowników na niepewnych 
stanowiskach, takich jak pracownicy 
tymczasowi, pracownicy sezonowi, 
pracownicy świadczący pracę za 
pośrednictwem platform internetowych 
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itp. oraz w różnych sektorach gospodarki, 
w których dojdzie do utraty miejsc pracy, 
obniżenia płac lub skrócenia czasu pracy 
w trakcie pandemii i po jej zakończeniu; 
mając na uwadze, że 16 % pracowników w 
UE uważa, że w najbliższej przyszłości 
prawdopodobnie straci pracę, a 40 % 
pracowników twierdzi, że ich sytuacja 
finansowa jest obecnie gorsza niż przed 
pandemią20a;
__________________
20a Eurofound (2020), Living, working 
and COVID-19 data, Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data 

Or. en

Poprawka 175
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że 75 % 
respondentów w sondażu Eurofound 
twierdzi, że ich sytuacja finansowa jest 
obecnie gorsza niż przed pandemią 
COVID-19, 68 % wskazuje na trudności z 
utrzymaniem się, a 68 % bez uzyskania 
dochodów nie jest w stanie utrzymać 
poziomu życia przez ponad trzy 
miesiące1n;
__________________
1n Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19 data, Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en
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Poprawka 176
Eugen Tomac

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wywiera destrukcyjny wpływ 
na światowy rynek pracy i według 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
doprowadziła do zmniejszenia liczby 
przepracowanych godzin o 14 %, co 
odpowiada 480 milionom pełnych etatów 
na całym świecie; mając na uwadze, że w 
Europie pandemia COVID-19 
doprowadziła do zmniejszenia liczby 
przepracowanych godzin o równowartość 
44 milionów pełnych etatów20a;
__________________
20a ILO Monitor: COVID-19 and the 
world of work. Wyd. piąte, 2020.

Or. xm

Poprawka 177
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że zakres 
obecnej recesji i grożący kryzys 
gospodarczy mogą wymagać pilnych 
działań, których Unia Europejska nie 
będzie w stanie podjąć odpowiednio 
szybko, co po raz kolejny dowodzi 
rozbieżności poglądów i uporczywego 
trwania przy interesach narodowych w 
negocjacjach;

Or. fr
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Poprawka 178
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy wywołany pandemią COVID-
19 będzie miał poważne i trwałe 
konsekwencje na rynku pracy, które 
dotkną szczególnie ludzi młodych, 
zmuszając ich do podjęcia niepewnego i 
nietypowego zatrudnienia, co w znaczący 
sposób pogłębi nierówności;

Or. fr

Poprawka 179
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że kryzys 
związany z Covid-19 wskazał na potrzebę 
ochrony socjalnej w większym stopniu 
sprzyjającej włączeniu społecznemu i 
obejmującej pracowników każdego 
rodzaju, zwłaszcza samozatrudnionych i 
pracowników świadczących pracę za 
pośrednictwem platform internetowych;

Or. en

Poprawka 180
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
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Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw Q b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qb. mając na uwadze, że liczba nisko- i 
wysokopłatnych miejsc pracy nadal 
rośnie, natomiast liczba zawodów 
średniopłatnych maleje; mając na 
uwadze, że praca niskopłatna nie oznacza 
niskich kwalifikacji, szczególnie w 
przypadku pracowników świadczących 
pracę za pośrednictwem platform; mając 
na uwadze rosnące zapotrzebowanie na 
pracowników dobrze wykształconych 
nawet na nisko opłacanych stanowiskach;

Or. en


