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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ograniczenia nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób 
pracujących
(2019/2188(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ,

– uwzględniając konwencje i zalecenia MOP,

– uwzględniając zrewidowaną Europejską kartę społeczną,

– uwzględniając cel spójności zgodnie z art. 3 TUE, w szczególności pozytywną 
konwergencję społeczną,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejską konwencję 
praw człowieka zgodnie z art. 6 TFUE,

– uwzględniając art. 3 TUE,

– uwzględniając horyzontalną klauzulę społeczną zgodnie z art. 9 TFUE,

– uwzględniając politykę społeczną zgodnie z art. 151 i nast. TFUE,

– uwzględniając Europejski filar praw socjalnych,

– uwzględniając walkę przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (cel strategii 
„Europa 2020”),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 października 2008 r. w sprawie propagowania 
integracji społecznej i walki z ubóstwem, w tym ubóstwem dzieci, w Unii 
Europejskiej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie roli dochodu 
minimalnego w walce z ubóstwem i w promowaniu społeczeństwa integracyjnego w 
Europie2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia 
nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie warunków pracy i 
niepewności zatrudnienia4,

1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0467.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0375.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0401.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0290.
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– uwzględniając „Światowy raport praw pracowniczych” Międzynarodowej Konfederacji 
Związków Zawodowych (ITUC)5,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A9-0000/2020),

Pogłębianie nierówności

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 gospodarstw6 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;

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;

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

Ubóstwo

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

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;

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

5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
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?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables, marzec 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-
and-figures-infographic
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.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795
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, 

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
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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 rodziny 
wielodzietne12;

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;

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

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;

Coraz mniej porozumień zbiorowych 

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;

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;

Wzrost nietypowych i niepewnych form zatrudnienia 

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

N. mając na uwadze, że w ciągu dziesięciu lat odsetek zatrudnionych żyjących w 
gospodarstwach domowych zagrożonych ubóstwem wzrósł z 8 % do 9,4 %, co 

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_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview)
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
14 https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-
bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
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.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
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przekłada się na 20,5 mln osób18;

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;

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;

Kryzys

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;

Działania mające na celu zwalczanie nierówności 

1. przypomina Komisji i państwom członkowskim o konieczności realizacji celu 
osiągnięcia porównywalnych warunków życia poprzez pozytywną konwergencję oraz o 
konieczności zwalczania pogłębiających się nierówności i działań wymierzonych 
przeciwko solidarności w państwach członkowskich oraz pomiędzy państwami 
członkowskimi poprzez podjęcie odpowiednich środków, takich jak wzmocnienie 
systemów taryfowych oraz wypracowanie skoordynowanego podejścia do systemów 
minimalnych świadczeń pracowniczych dla wszystkich grup wiekowych, poprzez 
ustanowienie dochodu minimalnego, płacy minimalnej i emerytury minimalnej;

2. wyraża przekonanie, że w dzisiejszych czasach zasada „Praca jest najlepszym sposobem 
na wyjście z ubóstwa” nie sprawdza się już z powodu istnienia branż pracy 
niskopłatnej, nietypowych i niepewnych form zatrudnienia, a także likwidacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz że życie wolne od ubóstwa można zapewnić jedynie 
poprzez dobrze funkcjonujące systemy taryfowe i systemy płacy minimalnej;

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

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania negocjacji zbiorowych oraz 
prawa do stowarzyszania się, negocjowania i zawierania porozumień zbiorowych oraz 
do respektowania i egzekwowania prawa do sprawiedliwej płacy minimalnej, na 
podstawie zobowiązań wynikających z konwencji MOP, ze zrewidowanej Europejskiej 
karty społecznej oraz Europejskiego filaru spraw socjalnych;

4. przypomina Komisji i państwom członkowskim o konieczności włączenia do Traktatów 
europejskich protokołu postępu społecznego, zgodnie z którym w przypadku konfliktów 
miedzy wolnością gospodarczą a podstawowymi prawami społecznymi pierwszeństwo 
mają podstawowe prawa społeczne;

Minimalny poziom warunków pracy i życia

5. z zadowoleniem przyjmuje plan Komisji zaproponowania w najbliższej przyszłości 
instrumentu prawnego, który miałby zapewnić, aby każdy pracownik w Unii 
otrzymywał sprawiedliwą płacę minimalną21; apeluje ponadto, aby plan ten 
gwarantował za pomocą przepisów ustawowych lub porozumień taryfowych, aby nikt 
nie był zagrożony ubóstwem oraz aby dzięki wykonywanej pracy każdy miał 
możliwość utrzymania się i uczestnictwa w życiu społecznym; przypomina, że dolna 
granica wynagrodzenia powinna znajdować się na poziomie 60 % krajowej mediany 
wynagrodzenia brutto; podkreśla, że jeżeli jest to zbyt niska kwota na życie w 
porównaniu do standardów krajowych, należy obliczyć za pomocą dodatkowego 
mechanizmu na podstawie obiektywnych kryteriów dopłatę gwarantującą godne 
warunki życia;

6. wzywa Komisję do zapewnienia ustawowych minimalnych warunków pracy dla 
wszystkich pracowników, w szczególności mających nietypowe i niepewne formy 
zatrudnienia oraz pozornie samozatrudnionych, poprzez udoskonalenie istniejących 
dyrektyw lub przyjęcie nowych aktów prawnych, oraz do wprowadzenia zakazu 
zawierania umów o minimalnym wymiarze czasu pracy zero godzin;

7. z zadowoleniem przyjmuje plan Komisji przyjęcia dyrektywy o pracy za 
pośrednictwem platform internetowych, która to dyrektywa miałaby gwarantować, że 
pracownicy platformowi podlegają obowiązującemu prawu pracy, mają zabezpieczenie 
społeczne, mogą tworzyć ciała reprezentujące pracowników oraz zrzeszać się w 
związkach zawodowych w celu zawierania porozumień zbiorowych;

8. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, aby przy wdrażaniu dyrektywy w 
sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym22 zapewnić ogólny 
dostęp do opieki nad dziećmi, w szczególności dla rodziców samotnie wychowujących 
dzieci, aby nie byli zmuszani podejmować niepewną i źle płatną pracę; 

9. wzywa do zapewnienia przestrzegania zasad równouprawnienia i przeciwdziałania 
dyskryminacji, w szczególności w zakresie płac;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim obywatelom 

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_pl.pdf
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 

równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 2010/18/UE.
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dostępu do przystępnych cenowo mieszkań w godnych warunkach oraz do większego 
wspierania publicznego budownictwa mieszkaniowego;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględniania na rynkach pracy grup 
pracowników mających nietypowe i niepewne formy zatrudnienia oraz do zwalczania 
takich form zatrudnienia poprzez odpowiednie działania;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do intensywniejszego monitorowania 
przestrzegania obowiązujących ustaw pracowniczych i społecznych poprzez kontrole, a 
w przypadku spraw transgranicznych do zwracania się do Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy;

Porozumienia zbiorowe 

13. stwierdza, że autonomia porozumień zbiorowych jest istotną wartością; z zadowoleniem 
przyjmuje plan Komisji dotyczący wprowadzenia programu działań w sprawie ochrony 
i wzmocnienia systemów porozumień zbiorowych na szczeblu krajowym, w 
szczególności sektorowym, i zaleca podjęcie środków zgodnie z art. 151 i 153 TFUE; 
podkreśla, że porozumienia zbiorowe nie mogą być przedmiotem regulacji i 
interpretacji na szczeblu europejskim;

14. wzywa Komisję do ustalenia, że wymogiem korzystania z dotacji z funduszy i 
programów unijnych jest przestrzeganie obowiązujących porozumień zbiorowych;

15. zachęca państwa członkowskie do wspierania negocjacji taryfowych, jeżeli odsetek 
pracowników objętych porozumieniami zbiorowymi jest mniejszy niż 70 %;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do skutecznego egzekwowania za pomocą 
sankcji prawa pracowników do zrzeszania się, a także negocjowania i zawierania 
porozumień zbiorowych oraz do zapewnienia, aby związki zawodowe miały wstęp do 
zakładów pracy, mogły rozmawiać z pracownikami w miejscach pracy i pomagały je 
organizować;

17. nalega, aby Komisja i państwa członkowskie dążyły do zmiany europejskich przepisów 
z zakresu konkurencji, aby instytucje świadczące usługi w interesie ogólnym, np. 
szpitale i domy opieki, pozostały własnością publiczną lub aby przywrócić im taką 
formę;

18. nalega, aby Komisja udoskonaliła dyrektywy dotyczące przyznawania zamówień 
publicznych w celu ukrócenia konkurencji kosztem wynagrodzeń w taki sposób, aby do 
skutecznego składania ofert były uprawnione wyłącznie podmioty, które nie naruszają 
obowiązujących porozumień zbiorowych; wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia przestrzegania przepisów, monitorowania procedur i egzekwowania praw;

19. proponuje Komisji zmianę przepisów europejskich w taki sposób, aby samozatrudnieni 
i pracownicy mający niestandardowe formy zatrudnienia mogli się zrzeszać i zawierać 
porozumienia zbiorowe;

Skutki społeczne pandemii COVID-19

20. wskazuje, że nie można pogłębiać zaburzeń równowagi i obciążać osób pracujących i 
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ubogich skutkami kryzysu spowodowanego przez COVID-19 poprzez środki 
oszczędnościowe i działania w ramach europejskiego semestru; stoi na stanowisku, że 
szczególnie konieczne są działania mające na celu zwalczanie ubóstwa i ubóstwa osób 
pracujących;

21. nalega, aby Komisja dokładnie przyjrzała się skutkom gospodarczym pracy w 
niepełnym wymiarze godzin i zwolnień oraz skutkom społecznym odczuwanym przez 
osoby o niepewnej sytuacji życiowej;

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do łagodzenia najcięższych skutków COVID-
19 poprzez udzielanie wsparcia na szczeblu europejskim i krajowym, przy czym 
warunkiem przyznawania dotacji publicznych, np. z programu SURE, powinien być 
zakaz likwidowania istniejących miejsc pracy;

23. zachęca do aktywnego zapobiegania ryzyku wysokiego bezrobocia poprzez europejskie 
i krajowe programy zatrudnienia oraz do inwestowania w nowe miejsca pracy, 
przyszłościową infrastrukturę, przemianę cyfrową oraz transformację ekologiczną.
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UZASADNIENIE

Cel Komisji zawarty w strategii „Europa 2020”, aby zmniejszyć liczbę osób zagrożonych 
ubóstwem o 20 mln, nie został osiągnięty.

Co więcej, w UE zwiększyły się nierówności, zarówno w państwach członkowskich, jak i 
między państwami członkowskimi. Ryzyko wystąpienia gospodarczych i społecznych 
skutków pandemii COVID-19 budzi obawy, że nierówności będą się pogłębiać.

Chociaż jeszcze kilka lat temu dyrektor generalny MOP mówił, że praca jest najlepszym 
sposobem na wyjście z ubóstwa, w dzisiejszych czasach zasada ta nie sprawdza się dla 
wszystkich.

Wyodrębnianie przedsiębiorstw, zlecanie usług podmiotom zewnętrznym, łańcuchy 
podwykonawców, prywatyzacja i liberalizacja napędzają współzawodnictwo o to, kto 
zaoferuje najniższą pensję, przy zastosowaniu takich narzędzi jak nietypowe i niepewne 
formy zatrudnienia, umowy śmieciowe, praca za pośrednictwem platform internetowych, 
pozorne samozatrudnienie. Osłabia to również systemy porozumień zbiorowych. Coraz 
mniejszy odsetek pracowników objętych porozumieniami zbiorowymi prowadzi do obniżenia 
poziomu wynagrodzeń.

W rezultacie znaczna część konkurencji na rynku wewnętrznym jest realizowana kosztem 
pracowników. W celu obniżenia płac zamiast miejscowych pracowników budowlanych 
zatrudniani są pracownicy delegowani. Pracownicy sezonowi przyjeżdżają na zbiory ze 
świata niskich zarobków do świata wysokich zarobków. Częściowe dopłaty państwowe do 
niskich wynagrodzeń stanowią pośrednie dotacje dla przedsiębiorstw. Jednocześnie maleje 
siła nabywcza i popyt wewnętrzny. Instytucje edukacyjne i szkoleniowe są zmuszane 
zatrudniać coraz mniej pracowników. Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne nie mogą 
jednak obowiązywać wyłącznie w obrębie granic danego kraju. Nie można pozwolić na 
istnienie ram prawnych umożliwiających współzawodnictwo o to, kto zaoferuje najniższą 
pensję.

Jednocześnie wśród osób zamożnych ma miejsce znaczne pomnażanie majątku i wzrost 
wynagrodzeń. Środki pieniężne są więc wypracowywane, ale nierówno rozdzielane. Ogromny 
rynek wewnętrzny bez wiążących ram prawnych dla standardów społecznych jest korzystny 
tylko dla niewielkiej części społeczeństwa, natomiast wiele osób pozostaje na uboczu.

Komisja i państwa członkowskie muszą w zakresie swoich kompetencji przeciwdziałać 
takiemu rozwojowi sytuacji. Pracownicy nie powinni być również obciążani trudnościami 
związanymi z kryzysem. Potrzeba silnych i dobrze funkcjonujących systemów taryfowych 
uwzględniających wszystkich pracowników oraz skoordynowanego podejścia obejmującego 
wszystkie fazy życia i określającego ramy zabezpieczające przed ubóstwem, począwszy od 
dochodu minimalnego, przez płacę minimalną, po emerytury minimalne.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_DE.html#title2

