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Sprawozdanie A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 

społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. 

2015/2330(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 

rocznej analizie wzrostu gospodarczego 

przygotowanej przez Komisję podkreślono 

potrzebę zwracania większej uwagi na 

sprawiedliwość społeczną w kontekście 

nowych krajowych programów stabilności 

i reform przez dodanie trzech wskaźników 

zatrudnienia (stopy aktywności, 

bezrobocia osób młodych i długotrwałego 

bezrobocia) w procedurze dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

domaga się, aby tym wskaźnikom nadano 

takie samo znaczenie jak innym 

wskaźnikom, pozwalając im na 

uruchamianie procedury pogłębionych 

analiz w odpowiednich państwach 

członkowskich oraz na zapewnienie 

dalszej oceny ich wewnętrznych 

nierówności, czemu towarzyszyć będą 

podlegające nadzorowi reformy 

gospodarcze i społeczne; 

2. ubolewa nad tym, że trzy dodane 

wskaźniki społeczne (stopy aktywności, 

bezrobocia osób młodych i długotrwałego 

bezrobocia) w sprawozdaniu Komisji 

przedkładanym w ramach mechanizmu 

ostrzegania (2016 r.) nie inicjują zmian i 

dlatego istnieje ryzyko, że nie zapobiegną 

dalszemu obniżaniu standardów 

socjalnych; postuluje zatem włączenie 

wskaźników społecznych, które 

uruchomią konkretne środki polityczne na 

rzecz likwidacji ubóstwa i wykluczenia 

społecznego; 

Or. en 
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społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. 

2015/2330(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. uważa, że rozważnie wprowadzany 

model flexicurity sprzyja unikaniu 

fragmentacji rynku pracy i wspiera 

utrzymanie zrównoważonych miejsc pracy 

dobrej jakości, ale jest zaniepokojony 

faktem, że w szeregu państw 

członkowskich model flexicurity stosuje 

się nieodpowiednio; apeluje do państw 

członkowskich i Komisji, by w stosownych 

przypadkach zapewniły gwarancje praw 

pracowniczych i standardów 

zabezpieczenia społecznego przy 

stosowaniu modelu flexicurity; apeluje do 

państw członkowskich o zmodernizowanie 

ustawodawstwa w sprawie ochrony 

zatrudnienia w celu zagwarantowania 

większej stabilności przy przechodzeniu do 

nowego miejsca pracy – także, w 

stosownych przypadkach, dzięki ściślejszej 

i lepszej współpracy publicznych i 

prywatnych służb zatrudnienia – oraz 

dostępu pracowników do praw w 

dziedzinie zabezpieczenia społecznego i 

świadczeń; część państw członkowskich 

przeprowadziło reformy i uzyskało 

widoczne pozytywne efekty, np. w postaci 

wzrostu wskaźnika zatrudnienia, ale 

wyraża ubolewanie, że w niektórych 

20. wyraża sprzeciw wobec próby 

ponownego wprowadzenia przez Komisję 

nieudanej koncepcji flexicurity, gdyż 

większa elastyczność doprowadziła do 

większej fragmentacji rynku pracy, 

zwiększenia zatrudnienia na niepewnych 

warunkach i ponownego utowarowienia 

pracy, braku pewności wśród 

pracowników, stresu psychicznego oraz do 

utrudnienia stabilnego planowania życia i 

godziwego życia rodzinnego; apeluje do 

państw członkowskich o zmodernizowanie 

ustawodawstwa w sprawie ochrony 

zatrudnienia w celu zagwarantowania 

wysokiej jakości miejsc pracy 

zapewniających ochronę przed 

zwolnieniem, solidnych ram prawnych 

regulujących prawa związków 

zawodowych i układy zbiorowe oraz 

wysokiej jakości usług publicznych dla 

osób będących w trakcie zmiany pracy, a 

także dostępu pracowników do wysokich 

standardów praw w dziedzinie 

zabezpieczenia społecznego i świadczeń; 

apeluje do Komisji o uważniejsze 

monitorowanie stanowiącej nadużycie 

praktyki podpisywania kolejnych umów na 

czas określony, zarówno w sektorze 
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przypadkach przy wprowadzaniu reform 

rynku pracy preferowano elastyczność 

kosztem bezpieczeństwa, co spowodowało 

brak ochrony zatrudnienia i jego 

niepewność; apeluje do Komisji o 

uważniejsze monitorowanie stanowiącej 

nadużycie praktyki podpisywania 

kolejnych umów na czas określony oraz 

innych kolejnych nietypowych umów, 

zarówno w sektorze prywatnym, jak i 

publicznym; 

prywatnym, jak i publicznym; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 58 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

58. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o współpracę w celu 

usunięcia przeszkód dla sprawiedliwej 

mobilności pracowników, ponieważ 

swobodny przepływ jest podstawowym 

prawem w UE, oraz o podejmowanie 

działań z myślą o zwiększeniu wskaźnika 

zatrudnienia, a jednocześnie zadbaniu o 

to, by pracownicy mobilni w UE byli 

traktowani w taki sam sposób, jak 

pracownicy krajowi, oraz nie byli 

wyzyskiwani ani nie padali ofiarą 

dyskryminacji, a także by ich zatrudnienie 
i prawa społeczne podlegały gwarancjom; 

58. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o współpracę w celu 

usunięcia przeszkód dla zgodnej z prawem, 

bezpiecznej socjalnie i dobrowolnej 
mobilności pracowników przy 

zapewnieniu, że w traktowaniu mobilnych 

pracowników w UE nie będzie dochodziło 

do nadużyć; wzywa zatem do pełnego 

wdrożenia zasady takiej samej płacy za 

taką samą pracę (oraz pracę o tej samej 

wartości) w tym samym miejscu pracy 

oraz do przestrzegania układów 

zbiorowych; odrzuca wszelkie próby 

dyskryminacji pracowników z UE lub z 

państw trzecich przez rządy państw 

członkowskich i Komisję, przez 

wykluczanie ich z systemu świadczeń 

pracowniczych; odrzuca wszelkie próby 

przeglądu rozporządzeń 883/2004 i 

987/2009 w sposób ograniczający dostęp 

obywateli UE i EFTA do świadczeń 

socjalnych; 

Or. en 

 

 


