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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie polityki zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro w 2020 r.
(2020/2079(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 3 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 174 i 
349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 r. zawarte 
między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa1,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej tytuł 
IV („Solidarność”),

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ, w szczególności cele nr 1, 3, 4, 5, 
8, 10 i 13,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2020/672 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia 
zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), jaka wystąpiła 
w związku z pandemią COVID-192

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/559 z dnia 
23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do 
wprowadzenia szczególnych środków reagowania na epidemię COVID-193,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 kwietnia 2020 r. zatytułowany „Działania 
w odpowiedzi na koronawirusa Wykorzystanie każdego dostępnego euro w celu 
ratowania życia i ochrony źródeł utrzymania” (COM(2020)0143),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 
30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013 oraz 
(UE) 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia 
inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych 
sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa 
inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa)4,

1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
2 Dz.U. L 159 z 20.5.2020, s. 1.
3 Dz.U. L 130 z 24.4.2020, s. 7.
4 Dz.U. L 99 z 31.3.2020, s. 5.
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 marca 2020 r. zatytułowany 
„Skoordynowana reakcja gospodarcza na epidemię COVID-19” (COM(2020)0112),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 czerwca 2019 r. pt. „Pogłębienie 
europejskiej unii gospodarczej i walutowej: podsumowanie postępów po czterech latach 
od publikacji sprawozdania pięciu przewodniczących – Wkład Komisji Europejskiej 
w szczyt państw strefy euro w dniu 21 czerwca 2019 r.” (COM(2019)0279),

– uwzględniając sprawozdanie pięciu przewodniczących z dnia 22 czerwca 2015 r. pt. 
„Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 maja 2020 r. pt. „Europejski semestr 2020: 
zalecenia dla poszczególnych krajów” (COM(2020)0500),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie uruchomienia ogólnej klauzuli 
korekcyjnej w ramach paktu stabilności i wzrostu (COM(2020)0123) oraz późniejszą 
decyzję Rady z dnia 23 marca 2020 r,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczący decyzji Rady 
w sprawie wytycznych polityki zatrudnienia państw członkowskich (COM(2020)0070), 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 22 listopada 2017 r. dotyczący decyzji Rady 
w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich 
(COM(2017)0677) i stanowisko Parlamentu w tej sprawie z dnia 19 kwietnia 2018 r.5,

– uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/1181 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich6,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rocznej strategii 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r. (COM(2019)0650),

– uwzględniając wniosek Komisji i Rady z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wspólnego 
sprawozdania o zatrudnieniu towarzyszący komunikatowi Komisji w sprawie rocznej 
strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r. (COM(2019)0653),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczące zalecenia Rady 
w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro (COM(2019)0652),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 17 grudnia 2019 r. pt. „Sprawozdanie 
przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania na 2020 r.” (COM(2019)0651),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 listopada 2019 r. pt. „Ogólna ocena 
projektów planów budżetowych na 2020 r.” (COM(2019)0900), 

– uwzględniając wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej w latach 
2019-2024, zatytułowane „Unia, która mierzy wyżej: Mój program dla Europy”, 
przedstawione przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen,

5 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0181.
6 Dz.U. L 185 z 11.7.2019, s. 44.
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 kwietnia 2017 r. pt. „Ustanowienie 
Europejskiego filaru praw socjalnych” (COM(2017)0250),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 kwietnia 2017 r. pt. „Inicjatywa na rzecz 
wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców 
i opiekunów” (COM(2017)0252),

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady z dnia 13 marca 2018 r. 
w sprawie dostępu pracowników oraz osób samozatrudnionych do ochrony socjalnej 
(COM(2018)0132),

– uwzględniając pakiet Komisji dotyczący inwestycji społecznych z 2013 r. opisany 
szczegółowo w komunikacie pt. „Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, 
w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020” 
(COM/2013/0083),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Unijne ramy 
dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.” (COM(2011)0173) oraz 
późniejsze sprawozdania z wdrażania i oceny,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie aktywnej 
integracji osób wykluczonych z rynku pracy7,

– uwzględniając dyrektywę 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 uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE8,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 26 kwietnia 2017 r. pt. „Taking 
stock of the 2013 Recommendation on »Investing in children: breaking the cycle of 
disadvantage«” [Podsumowanie zalecenia z 2013 r. – Inwestowanie w dzieci: 
przerwanie cyklu marginalizacji] (SWD(2017)0258),

– uwzględniając dokument Komisji pt. „Strategiczne zaangażowanie na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2016–2019”, a także europejski pakt na rzecz równości 
płci na lata 2011–2020 i konkluzje Rady w tej sprawie z dnia 7 marca 2011 r.9,

– uwzględniając cele określone w 2002 r. w Barcelonie dotyczące zapewnienia do roku 
2010 opieki nad dziećmi dla co najmniej 90 % dzieci w wieku od trzech lat do wieku 
obowiązku szkolnego oraz dla co najmniej 33 % dzieci w wieku poniżej trzech lat,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 października 2016 r. pt. „Gwarancja dla 
młodzieży i inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych trzy lata później” 
(COM(2016)0646),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 września 2016 r. pt. „Zwiększenie 
europejskich inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego: w kierunku 
drugiego etapu funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

7 Dz.U. L 307 z 18.11.2008, s. 11.
8 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.
9 Dz.U. C 155 z 25.5.2011, s. 10.
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Strategicznych i nowego Europejskiego Planu Inwestycji Zewnętrznych” 
(COM(2016)0581),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 czerwca 2016 r. pt. „Nowy europejski 
program na rzecz umiejętności – wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału 
ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności” (COM(2016)0381),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 czerwca 2016 r. pt. „Europejski program na 
rzecz gospodarki dzielenia się” (COM(2016)0356),

– uwzględniając pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (dyrektywy (UE) 
2018/84910, (UE) 2018/85011, (UE) 2018/85112 i (UE) 2018/85213),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 czerwca 2016 r. pt. „Europa znów inwestuje 
– wnioski z realizacji planu inwestycyjnego dla Europy” (COM(2016)0359),

– uwzględniając białą księgę Komisji z dnia 16 lutego 2012 r. pt. „Plan na rzecz 
adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur” (COM(2012)0055),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 7 grudnia 2015 r. dotyczące propagowania 
gospodarki społecznej jako siły napędowej rozwoju gospodarczego i społecznego 
w Europie,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 października 2019 r. w sprawie polityki 
zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro14,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie europejskiego 
semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne 
w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.15,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie edukacji w erze 
cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE16,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2018 r. w sprawie metod reintegracji 
pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości po poważnym urazie lub 
chorobie17,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zwalczania 
nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi18,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2017 r. w sprawie strategii 
politycznych na rzecz zagwarantowania dochodu minimalnego jako narzędzia walki 

10 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 93.
11 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 100.
12 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 109.
13 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 141.
14 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0033.
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0202.
16 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0485.
17 Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 9.
18 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 89.
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z ubóstwem19,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nowego 
europejskiego programu na rzecz umiejętności20,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego filaru 
praw socjalnych21,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie ubóstwa: perspektywa 
płci22,

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia 
europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania 
pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej23,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie strategicznych ram 
UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–202024,

– uwzględniając inicjatywę OECD i Komisji Europejskiej „Stan zdrowia w UE” 
i związane z nią sprawozdanie „Health at a glance: Europe” [Zdrowie i opieka 
zdrowotna w zarysie: Europa] z 2018 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 2018 r. na temat adekwatności świadczeń 
emerytalnych: dotyczące adekwatności dochodów w starszym wieku w UE obecnie 
i w przyszłości i opublikowane w dniu 26 kwietnia 2018 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji na temat starzenia się społeczeństwa z 2018 r.: 
dotyczące prognoz gospodarczych i budżetowych dla państw członkowskich UE (2016–
2070) i opublikowane w dniu 28 maja 2018 r.,

– uwzględniając zmienioną Europejską kartę społeczną i zapoczątkowany w 2014 r. 
proces turyński mający na celu wzmocnienie systemu traktatów Europejskiej karty 
społecznej w ramach Rady Europy i jej powiązań z prawem Unii Europejskiej,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmniejszania 
nierówności zdrowotnych w UE25,

– uwzględniając uwagi podsumowujące Komitetu ONZ ds. Praw Osób 
z Niepełnosprawnościami z września 2015 r. dotyczące wstępnego sprawozdania Unii 
Europejskiej dla tego komitetu z czerwca 2014 r.,

– uwzględniając dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

19 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 156.
20 Dz.U. C 337 z 20.9.2018, s. 135.
21 Dz.U. C 242 z 10.7.2018, s. 24.
22 Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 93.
23 Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 157.
24 Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 117.
25 Dz.U. C 199E z 7.7.2012, s. 25. 
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5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (dyrektywa w sprawie 
równego traktowania)26 oraz art. 141 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
(1992) dotyczący zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej 
samej wartości,

– uwzględniając strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 opartą na rezolucji 
Rady z dnia 26 listopada 2018 r. oraz cel strategii „UE 2020” przewidujący 
ograniczenie odsetka przypadków przedwczesnego kończenia kształcenia i szkolenia do 
mniej niż 10 %,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 
5/2017 z kwietnia 2017 r. zatytułowane „Bezrobocie wśród młodzieży – czy polityka 
UE wpłynęła na zmianę sytuacji? Ocena gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych”,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 
17 kwietnia 2019 r. w wymogów dostępności produktów i usług (europejski akt prawny 
w sprawie dostępności)27,

– uwzględniając europejską prognozę gospodarczą Komisji z wiosny 2020 r.

– uwzględniając badanie Europejskiej Sieci ds. Polityki Społecznej zatytułowane „In-
work poverty in Europe: A study of national policies” [Ubóstwo osób pracujących 
w Euro: badanie strategii krajowych] opublikowane w maju 2019 r.,

– uwzględniając zalecenie Rady z 2018 r. w sprawie dostępu pracowników oraz osób 
samozatrudnionych do ochrony socjalnej,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 
20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej28,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

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

A. mając na uwadze, że według prognoz PKB UE zmniejszy się w 2020 r. o około 7,5 %;

B. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 jest wstrząsem symetrycznym, 
dotykającym wszystkie państwa członkowskie, choć jego skutki będą nierówne;

C. mając na uwadze, że skuteczna koordynacja europejskiej polityki gospodarczej, 
społecznej i zdrowotnej z europejskim semestrem ma kluczowe znaczenie dla 
łagodzenia skutków kryzysu;

D. mając na uwadze, że inwestycje społeczne są niezbędne do zapewnienia 

26 Dz.U. L 204 z 26.7.2006 s. 23.
27 Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 70.
28 Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 105.



PR\1207797PL.docx 9/11 PE653.836v01-00

PL

zrównoważonego rozwoju i społeczeństw integracyjnych; 

E. mając na uwadze, że skutkiem polityki oszczędnościowej jest zmniejszenie ochrony 
i niedofinansowanie systemów opieki społecznej i zdrowotnej, co przyczyniło się do 
pogłębienia skutków pandemii w niektórych państwach członkowskich;

F. mając na uwadze, że stopa bezrobocia w strefie euro ma wzrosnąć z 7,5 % w 2019 r. do 
około 9,5 % w 2020 r., przy czym między państwami członkowskimi będą występować 
znaczne różnice; 

G. mając na uwadze, że kryzys będzie miał znaczący wpływ na warunki społeczne, 
w szczególności w odniesieniu do grup szczególnie wrażliwych; 

H. mając na uwadze, że sprawiedliwe płace zapewniające utrzymanie na minimalnym 
poziomie życie, solidne systemy negocjacji zbiorowych i ochrona socjalna mogą 
przyczynić się do ograniczenia ubóstwa osób pracujących, zmniejszenia nierówności 
i wygenerowania popytu;

1. odnotowuje wydane przez Komisję zalecenia dla poszczególnych krajów na rok 2020; 
wyraża zaniepokojenie, że w 2019 r. państwa członkowskie poczyniły ograniczone 
postępy lub nie poczyniły ich wcale w sześciu z dziesięciu zaleceń skierowanych do 
nich;

2. jest zaniepokojony niszczycielskimi skutkami społecznymi kryzysu związanego 
z COVID-19, w szczególności w odniesieniu do grup szczególnie wrażliwych; 
podkreśla, że tylko zdecydowana i skoordynowana reakcja europejska zrekompensuje 
skutki obecnego kryzysu;

3. podkreśla, że w czasie obecnego kryzysu pakt stabilności i wzrostu okazał się 
niewystarczający, nie dając państwom członkowskim przestrzeni fiskalnej pozwalającej 
na amortyzowanie zakłóceń równowagi i złagodzenie skutków społecznych, w związku 
z czym koniecznie stało się uruchomienie klauzuli korekcyjnej; domaga się, aby cele 
społeczne i ekologiczne miały taką samą moc prawną jak konsolidacja budżetowa 
i stabilność finansowa;

4. zwraca uwagę, że pomimo znaczenia racjonalnej i odpowiedzialnej polityki budżetowej, 
stabilność budżetowa nie powinna być szkodliwa dla inwestycji publicznych, zwłaszcza 
w dziedzinie edukacji, systemów opieki społecznej i zdrowotnej;

5. z zadowoleniem przyjmuje plan odbudowy dla Europy „Next Generation EU”; wzywa 
państwa członkowskie do skorzystania z ogólnej klauzuli korekcyjnej i inwestowania 
w ludzi i systemy opieki społecznej; wzywa do opracowania konkretnych planów 
postępu społecznego, aby zapewnić większą skuteczność i siłę państw opiekuńczych;

6. podkreśla znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych (EPSR); 
podkreśla, że aby pobudzić ożywienie, wysiłki inwestycyjne UE w ramach planu 
odbudowy muszą mieć silny wymiar społeczny;

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek SURE Komisji jako środek nadzwyczajny w 
kontekście kryzysu związanego z COVID-19 i wzywa państwa członkowskie do 
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szybkiego zawarcia porozumienia w celu umożliwienia jego pilnego wdrożenia;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania, że pomoc finansowa 
udzielana jest tylko przedsiębiorstwom, które nie są zarejestrowane w rajach 
podatkowych;

9. wzywa Komisję do poprawienia tabeli wyników poprzez zintegrowanie kolejnych 
wskaźników i jasnych celów odzwierciedlających wszystkie 20 zasad EPSR, a także do 
opracowania obowiązkowych celów społecznych;

10. jest zaniepokojony wzrostem stopy bezrobocia, który będzie w szczególności dotyczył 
młodzieży i pracowników na stanowiskach wymagających niskich kwalifikacji oraz 
osób zatrudnionych na podstawie niepewnych form zatrudnienia; wzywa Komisję do 
zaproponowania stałego unijnego systemu reasekuracji bezrobotnych oraz 
skuteczniejszej i bardziej inkluzywnej gwarancji dla młodzieży; wzywa państwa 
członkowskie do odpowiedniego inwestowania w skuteczną aktywną politykę 
w zakresie rynku pracy w celu zapobiegania bezrobociu długotrwałemu;

11. podkreśla, że skuteczne wdrożenie planu odbudowy dla Europy wymaga właściwego 
dialogu społecznego i skutecznego zaangażowania partnerów społecznych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do wspierania partnerów społecznych w zakresie 
budowania potencjału, aby wzmocnić dialog społeczny i negocjacje zbiorowe;

12. z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzoną przez Komisję drugą fazę konsultacji 
z partnerami społecznymi w sprawie unijnych ram dotyczących płac minimalnych; 
wzywa Komisję do przedstawienia europejskich ram dotyczących płac minimalnych 
w celu wyeliminowania ubóstwa pracujących poprzez zapewnienie wszystkim 
pracownikom godziwej płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie 
powyżej progu ubóstwa za pomocą układów zbiorowych pracy lub przepisów prawa 
krajowego; wzywa do wprowadzenia na szczeblu UE zabezpieczeń na rzecz godnych 
emerytur dla wszystkich pracowników;

13. zwraca się do Komisji o zaproponowanie instrumentów prawnych mających na celu 
zapewnienie wszystkim pracownikom godnych warunków pracy, zwiększenie zasięgu 
negocjacji zbiorowych, zakaz zawierania umów zerogodzinowych, położenie kresu 
fikcyjnemu samozatrudnieniu, określenia ścisłych ograniczeń w zakresie 
podwykonawstwa oraz poprawę standardów ochrony socjalnej; wzywa Komisję do 
przedstawienia unijnej dyrektywy w sprawie godnych warunków pracy dla osób 
pracujących za pośrednictwem platform internetowych i pracowników 
niestandardowych;

14. wzywa do opracowania unijnej agendy telepracy, w tym wniosku prawodawczego 
mającego na celu zapewnienie godnych warunków pracy, w tym poszanowanie godzin 
pracy, urlopów i prawa do bycia offline; 

15. zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosku w sprawie cyfrowego europejskiego 
numeru zabezpieczenia społecznego;

16. jest zaniepokojony ograniczoną międzypokoleniową ruchliwością społeczną i rosnącą 
nierównością dochodową; podkreśla, że krajowe systemy podatkowe i systemy 
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świadczeń społecznych muszą być skonstruowane w sposób, który ogranicza 
nierówności, sprzyja sprawiedliwości i stanowi zachętę do uczestnictwa w rynku pracy;

17. wzywa Komisję do przedstawienia w 2020 r. unijnej gwarancji dla dzieci, opartej na 
prawach, kompleksowej i zintegrowanej strategii walki z ubóstwem, unijnych ram 
dotyczących krajowych strategii na rzecz przeciwdziałania bezdomności, do 
przeprowadzenia analizy porównawczej różnych systemów dochodów minimalnych 
w państwach członkowskich oraz do wskazania najlepszych praktyk w celu 
przedstawienia ram w tym zakresie;

18. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący wprowadzenia wiążących 
środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń i wzywa do ich szybkiego przyjęcia 
w celu uniknięcia dalszego nierównego wynagradzania ze względu na płeć; 

19. apeluje o ogólnodostępne i przystępne cenowo wysokiej jakości usługi w zakresie 
opieki nad dziećmi i wczesnej edukacji, a także krótko- i długoterminowe usługi opieki, 
w tym nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami; 

20. wzywa Komisję do przedstawienia kompleksowej i długoterminowej unijnej strategii 
w sprawie niepełnosprawności na okres po 2020 r.;

21. apeluje do państw członkowskich o poprawę jakości, dostępności i integracyjnego 
charakteru ich systemów edukacyjnych oraz o zapewnienie wysokiej jakości szkoleń 
w zakresie podstawowych umiejętności przy dostosowanym do potrzeb wsparciu, 
zwłaszcza dla najbardziej zmarginalizowanych grup społecznych;

22. wzywa Komisję do aktualizacji europejskiego programu na rzecz umiejętności w celu 
spełnienia wymogów rynku pracy UE w zakresie umiejętności oraz przejścia na 
gospodarkę ekologiczną i cyfrową; 

23. stwierdza, że pandemia COVID-19 spowodowała wzrost zagrożeń dla zdrowia 
i bezpieczeństwa milionów pracowników; wzywa Komisję do przedstawienia nowych 
strategicznych ram na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, dyrektywy w sprawie stresu 
związanego z pracą i zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, dyrektywy w sprawie 
dobrego samopoczucia psychicznego w miejscu pracy oraz strategii UE w zakresie 
zdrowia psychicznego; 

24. wzywa do utworzenia europejskiej unii zdrowia, wzywa państwa członkowskie, aby 
zapewniły dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, która będzie dostępna dla 
wszystkich; 

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.


