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Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia na
2016 r.
Wytyczne dotyczące zatrudnienia to wspólne priorytety i cele dla państw członkowskich, ściśle
powiązane z ogólniejszymi wytycznymi gospodarczymi. Na rok 2016 Rada postanowiła utrzymać
wytyczne z 2015 roku. Parlament Europejski krytykuje brak powiązania z celami strategii „Europa
2020”, a także fakt, że nie uwzględniono stanowiska Parlamentu z 2015 r. Ponadto PE pragnie, by w
większym stopniu wzięto pod uwagę skutki wzrostu bezrobocia, jak również grupę osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Strategia zatrudnienia i wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia
Europejska strategia zatrudnienia, ustanowiona w 1997 r., ma na celu stworzenie większej liczby lepszych
miejsc pracy w całej Unii Europejskiej (UE). Obecnie jest ona częścią strategii rozwoju „Europa 2020” i jest
realizowana w ramach europejskiego semestru. Jej realizacja jest wspierana przez Komitet Zatrudnienia i
obejmuje cztery następujące po sobie etapy: 1. Określenie wytycznych dotyczących zatrudnienia. 2.
Publikacja wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu. 3. Krajowe programy reform. 4. Sprawozdania krajowe.
Wytyczne dotyczące zatrudnienia to wspólne priorytety i cele dla państw członkowskich, zgodne z
ogólniejszymi wytycznymi dotyczącymi polityki gospodarczej. Proponowane przez Komisję Europejską, są
one zatwierdzane przez rządy krajowe i przyjmowane całościowo przez Radę po konsultacji z Parlamentem.
W marcu 2015 r. Komisja zaproponowała nowy pakiet zintegrowanych wytycznych politycznych, w tym
wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia.

Wytyczne dotyczące zatrudnienia na rok 2016
W dniu 8 marca 2016 r. Rada uzgodniła podejście ogólne do zatwierdzania wytycznych na bieżący rok. W
podejściu tym stwierdza się, że wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich, określone w
decyzji Rady z dnia 5 października 2015 r., należy utrzymać także w roku 2016, a ich aktualizacja powinna być
ściśle ograniczona do środków zapewniających ich wdrożenie. Rada stwierdziła, że państwa członkowskie
powinny podejmować wszelkie starania, aby zwiększyć popyt na pracę, zwiększyć podaż pracy, poszerzać
umiejętności i kompetencje, poprawić funkcjonowanie rynku pracy, wspierać włączenie społeczne, zwalczać
ubóstwo oraz promować równe szanse.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących zatrudnienia przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i
Spraw Socjalnych w dniu 22 czerwca 2016 r. (sprawozdawczyni: Laura Agea, ECR, Włochy) zwraca uwagę na
następujące kwestie:
 Realizacja celów strategii „Europa 2020” (zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata

do 75 %, zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 % i
zwiększenie odsetka osób w wieku 30–34 lata posiadających wyższe wykształcenie do ponad 40 %) nie
została jeszcze głównym celem polityki zatrudnienia państw członkowskich.

 Państwa członkowskie powinny zapewnić zintegrowane rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu,
będące w stanie sprostać poważnym skutkom bezrobocia, oraz zapewnić godne warunki pracy, w tym
odpowiednie zarobki, uzyskane w drodze rokowań zbiorowych.
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 Rada postanowiła nie uwzględniać wyraźnych i jednoznacznych wskazówek przedstawionych przez
Parlament w stanowisku z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie
wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich, przez co obniżył się poziom współpracy
między instytucjami UE oraz wzmocnił „deficyt demokratyczny”.

 Zalecenia dla poszczególnych państw powinny uwzględniać nie tylko wskaźniki ekonomiczne, lecz
również wskaźniki społeczne. Powinny też oceniać ex ante proponowane reformy i ich wpływ na
obywateli. Obecnie 120 mln obywateli UE jest zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a
coraz większa liczba obywateli jest wyrzucana z rynku pracy.

W związku z tym w sprawozdaniu wzywa się do szybkiego przyjęcia środków takich jak ustanowienie
minimalnego europejskiego dochodu podstawowego we wszystkich państwach członkowskich, aby zapewnić
godne warunki życia.
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