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Projekt rezolucji (art. 181 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A9-0016/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki zatrudnienia i polityki 
społecznej w strefie euro

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że choć wskaźnik zatrudnienia w strefie euro rośnie (73,5 % w 
ostatnim kwartale 2018 r.), nadal utrzymują się duże różnice między państwami 
członkowskimi; mając na uwadze, że bezrobocie młodzieży i bezrobocie długotrwałe 
wciąż są na niedopuszczalnie wysokim poziomie;

B. mając na uwadze, że strategia „Europa 2020” nie okazała się sukcesem, ponieważ jej 
cel jest jeszcze daleki od osiągnięcia;

C. mając na uwadze, że zwiększone inwestycje w niektórych państwach członkowskich są 
niezbędne do pobudzenia realnej gospodarki i zapewnienia, by te państwa członkowskie 
mogły świadczyć wysokiej jakości usługi publiczne i socjalne swoim obywatelom, 
zwłaszcza w dziedzinie edukacji, emerytur i zdrowia;

1. podkreśla, że Komisji i jej propagandowym strategiom, takim jak strategia „Europa 
2020”, absolutnie nie udało się rozwiązać problemu bezrobocia;

2. zwraca uwagę, że rynki pracy państw członkowskich, a nawet regionów w państwach 
członkowskich różnią się pod wieloma względami, w tym jeśli chodzi o stosowanie 
różnych ram, oraz że ramy te rozwinęły się na przestrzeni lat, zarówno na poziomie 
regionalnym, jak i krajowym, zgodnie z pewnymi kierunkami, które są ściśle związane 
z tradycjami obowiązujących systemów ochrony socjalnej; wskazuje ponadto, że różne 
ramy na każdym z tych rynków pracy określają, które środki są potrzebne na szczeblu 
lokalnym, regionalnym lub krajowym, aby promować zatrudnienie w różnych grupach 
społecznych i zmniejszyć stopę bezrobocia;

3. podkreśla, że inicjatywy dotyczące polityki zatrudnienia i polityki społecznej powinny 
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pochodzić od państw członkowskich; przypomina, że tylko państwa członkowskie 
powinny decydować o swoich krajowych strategiach politycznych mających na celu 
pomoc młodym ludziom w znalezieniu wysokiej jakości miejsc pracy; podkreśla, że 
przy realizacji polityk w zakresie rynku pracy państwa członkowskie muszą mieć prawo 
priorytetowego traktowania swoich obywateli względem obywateli państw trzecich;

4. nalega, aby Komisja zaprzestała wydawania niewyważonych ogólnounijnych zaleceń 
politycznych, tak aby państwa członkowskie mogły wdrażać środki na szczeblu 
krajowym, zapewniając tym samym swoim obywatelom odpowiednią reakcję na ich 
konkretne problemy i obawy;

5. podkreśla, że wspólne wyzwania i cele nie powinny i mogą prowadzić do wspólnej 
europejskiej polityki zatrudnienia; jest zdania, że polityka rynku pracy i polityka 
zatrudnienia powinny należeć do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, i w 
związku z tym odrzuca zalecenia Komisji dla poszczególnych krajów;

6. odnotowuje, że poziom bezrobocia młodzieży w kilku państwach członkowskich 
utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie; jest zdania, że instrumenty finansowe UE 
w tej dziedzinie nie są skuteczne i przyniosły jedynie ograniczone rezultaty; uważa, że 
masowe bezrobocie młodzieży w niektórych krajach i regionach ma wiele przyczyn, 
wśród których można wymienić zwłaszcza unię gospodarczą i walutową, i można je 
zwalczać jedynie za pomocą polityk krajowych, które tworzą właściwe zachęty;

7. zauważa, że ludność Europy starzeje się; zwraca uwagę, że należy podnieść wskaźnik 
zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia poprzez tworzenie zachęt dla przedsiębiorstw 
w różnych dziedzinach, a także przez zagwarantowanie możliwości uczenia się przez 
całe życie;

8. zachęca państwa członkowskie do podjęcia działań w celu dalszego uwzględniania i 
integrowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy;

9. zauważa, że cyfryzacja stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia; podkreśla, że zmiany 
technologiczne doprowadziły do zwiększenia zapotrzebowania na osoby posiadające 
odpowiednie umiejętności; zachęca państwa członkowskie do udoskonalenia ram 
zapewniających kompleksowe szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych, przy 
jednoczesnej ochronie sektora rzemiosła i mikroprzedsiębiorstw; zauważa, że jednym z 
największych wyzwań dla małych i średnich przedsiębiorstw w strefie euro jest brak 
wykwalifikowanej siły roboczej; zauważa, że choć w niektórych krajach brak 
wykwalifikowanych pracowników jest dowodem na niedobór siły roboczej, to w innych 
jest on odzwierciedleniem strukturalnego niedopasowania dostępnej siły roboczej i 
rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw; zachęca państwa członkowskie do 
przekształcenia systemów kształcenia i szkolenia w celu rozwijania umiejętności i 
kompetencji wymaganych do zaspokojenia potrzeb rynku pracy;

10. podkreśla, że polityka społeczna i ochrona socjalna powinny i muszą pozostać jedną z 
wyłącznych kompetencji państw członkowskich; odrzuca wszelkie próby ujednolicania 
polityki społecznej i systemów ochrony socjalnej państw członkowskich w różnych 
dziedzinach; odrzuca wniosek dotyczący europejskiego programu reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych, ponieważ stanowi on kolejny krok w kierunku unii 
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transferowej; jest zdania, że taki program nie rozwiązałby strukturalnych problemów 
rynku pracy na szczeblu krajowym lub regionalnym, które mają charakter stały i 
wynikają z realizowania niewłaściwej polityki;

11. zauważa, że choć ubóstwo się zmniejsza, wciąż pozostaje na niedopuszczalnie wysokim 
poziomie; podkreśla, że tworzenie godnych miejsc pracy jest najlepszym instrumentem 
walki z ubóstwem; podkreśla, że ubóstwo dzieci ma wiele różnych przyczyn oraz że 
istotne kwestie, takie jak opieka zdrowotna, edukacja, opieka nad dziećmi, żywienie i 
mieszkalnictwo, wchodzą w zakres kompetencji i odpowiedzialności państw 
członkowskich; zachęca państwa członkowskie do stawienia czoła ubóstwu dzieci w 
trybie priorytetowym;

12. zachęca państwa członkowskie do dopilnowania, by pracownicy otrzymywali 
wynagrodzenia umożliwiające im godne życie w ich kraju; przypomina w tym 
kontekście, że wszelka decyzja w sprawie ustalania płacy minimalnej należy do 
prerogatyw państwa członkowskiego;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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