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WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 

rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 ust. 3 TUE Unia „działa na rzecz trwałego rozwoju 

Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, 

społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego 

zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony”; mając na uwadze, że 

nieodzowne jest zapewnienie społecznego wymiaru zarządzenia gospodarczego na 

różnych szczeblach Unii, zgodnie z art. 9 TFUE; mając na uwadze, że w swojej rezolucji 

z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego okresu oceny koordynacji polityki 

gospodarczej Parlament Europejski stwierdził, że „jakakolwiek nowa lub unowocześniona 

organizacja i proces decyzyjny w Radzie lub Komisji muszą iść w parze ze zwiększoną 

legitymacją demokratyczną i odpowiednią odpowiedzialnością przed Parlamentem 

Europejskim”; 

1. podkreśla, że ramy zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej powinny być 

instrumentem sterującym w celu skorygowania poważnych zakłóceń równowagi 

gospodarczej, takie jak stopa bezrobocia, która powoduje gwałtowne ograniczenie 

wzrostu, a także rosnące nierówności, które narażają gospodarki europejskiej na ryzyko; 

przypomina, że ogólne zadłużenie UE-28 spadło z 4,5 % PKB w 2011 r. do 

prognozowanego poziomu 3 % PKB w 2014 r.; przypomina jednak, że równowaga 

gospodarcza w całym cyklu powinna skuteczniej pobudzać inteligentny, trwały wzrost 

gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, który jest nadal niski lub 

charakteryzował się stagnacja w ostatnich latach, a według prognoz wzrostu PKB UE 

utrzyma się poniżej progu 1,5 % PKB; przypomina, że środki na rzecz zapewnienia 

trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu muszą być 

ukierunkowane na skuteczniejszą realizację i wspieranie celów strategii „Europa 2020” w 

zakresie zatrudnienia i ubóstwa, ponieważ postęp był niewystarczający; 

2. podziela opinię komisarz Marianne Thyssen, że kraje, które zapewniają wysokiej jakości 

miejsca pracy i lepszą ochronę socjalną, a także inwestują w kapitał ludzki, są bardziej 

odporne na kryzysy gospodarcze; wzywa Komisję do odzwierciedlenia tego stanowiska 

we wszystkich jej zaleceniach dotyczących polityki i zaleceniach dla poszczególnych 

krajów wydawanych w ramach europejskiego semestru; 

3. z zadowoleniem przyjmuje przegląd skuteczności tych ram mający na celu ocenę 

skutecznego i jednolitego stosowania zasad zarządzania przez państwa członkowskie i 

Komisję; sugeruje, że przegląd ten stanowi okazję do wymiany poglądów, w 

szczególności z właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego, w sprawie zasad 

funkcjonowania ram i metod, dzięki którym ramy byłyby skuteczniejsze, bardziej 

społeczne i demokratyczne, w szczególności w odniesieniu do realizacji celów strategii 

„Europa 2020”; uważa, że przegląd powinien obejmować środki, które zwiększą zaufanie 

do gospodarki jako warunek wstępny dla inwestycji prywatnych, które z kolei są 

głównym motorem tworzenia miejsc pracy; 
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4. podkreśla, że solidarność to kluczowa wartość, która stanowi podstawę dla Unii 

Europejskiej i ram zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej; jest zdania, że przegląd 

stanowi okazję do dalszej poprawy ram zarządzania gospodarczego, w szczególności w 

celu osiągnięcia lepszej koordynacji z europejskim dorobkiem socjalnym, a także do 

poprawy europejskiego ładu społecznego, aby ograniczyć bezrobocie, ubóstwo i 

wykluczenie społeczne; podkreśla zatem znaczenie lepszego systemu koordynacji dla 

całej strefy euro; 

5. domaga się, by semestr europejski stał się skuteczniejszy w zapobieganiu kryzysom, 

przyczyniając się do koordynacji polityki gospodarczej i społecznej oraz polityki na rzecz 

lepszych i trwałych miejsc pracy oraz do zwiększenia wzrostu gospodarczego; w związku 

z tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący skupienia działań nie tylko 

na budżecie, ale również na inwestycjach, zwłaszcza inwestycjach społecznych w celu 

wspierania trwałych miejsc pracy, zapewnienia większej spójności społecznej i równości 

płci oraz zwalczania ubóstwa, a także na reformach strukturalnych w celu połączenia 

reformy gospodarki rynkowej z postępem społecznym; przypomina, że Parlament 

wielokrotnie twierdził, że proponowane reformy strukturalne powinny być ambitne, 

wydajne ekonomicznie i społecznie odpowiedzialne; 

6. podkreśla, że równowaga między polityką zatrudnienia a polityką gospodarczą określona 

w art. 121 i 148 TFUE jest konieczna dla zapewnienia pozytywnego rozwoju UE; 

przypomina, że aby zrealizować cele określone w art. 9 TFUE, polityka gospodarcza i 

polityka społeczna i zatrudnienia powinny być traktowane z taką samą uwagą, i w 

związku z tym podkreśla potrzebę zapobiegania nierównowagom gospodarczym i 

społecznym, zapewniając w ten sposób w pełni spójną politykę publiczną; apeluje w 

związku z tym kontekście o równe traktowanie swobód gospodarczych i praw 

obywatelskich i socjalnych, zgodnie z traktatami UE; 

7. wzywa do zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej poprzez wzmocnienie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w celu tworzenia miejsc 

pracy z przysługującymi prawami i ich ochrony, przy jednoczesnym wspieraniu walki 

z bezrobociem i ubóstwem; 

8. podkreśla potrzebę lepszej współpracy między organami powiązanymi z Radą EPSCO 

i Radą ECOFIN, i w związku z tym proponuje, aby organizowane były wspólne 

posiedzenia Rady EPSCO i Rady ECOFIN w celu promowania skoordynowanych 

strategii politycznych, społecznych i gospodarczych mających ukierunkowanych na 

konkurencyjność, tworzenie lepszych i trwałych miejsc pracy, zwalczanie bezrobocia i 

zmniejszanie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego, w celu ożywienia wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w Europie; 

9. podkreśla znaczenie tablicy wyników zawierającej wskaźniki społeczne dla sprawozdania 

przedkładanego w ramach mechanizmu ostrzegania dla ustalania na wcześniejszym 

etapie, skutków społecznych środków mających na celu skorygowanie zaburzeń 

równowagi makroekonomicznej; wzywa Komisję do dokonania oceny jej zakresu 

i skuteczności; zachęca Komisję do wzięcia pod uwagę kwestii społecznych na równi z 

kwestiami ekonomicznymi, ale także do zadbania o lepsze i trwałe miejsca pracy, zajęcia 

się długotrwałym zatrudnieniem i zatrudnieniem ludzi młodych oraz ubóstwem wśród 
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dzieci, a w szczególności sytuacji społecznej w każdym państwie członkowskim przy 

opracowywaniu zaleceń dla poszczególnych krajów oraz przy ocenie ich wdrożenia w 

państwach członkowskich; wzywa państwa członkowskie do stosowania wskaźników 

społecznych jako mechanizmów wczesnego ostrzegania w celu zapobieżenia negatywnym 

skutkom społecznym i gospodarczym; 

10. podkreśla, że nadmierne nierówności powinny uruchamiać działania w ramach 

mechanizmu ostrzegania, ponieważ prowadzą one do destabilizacji społeczeństw i 

zagrażają spójności oraz wynikom gospodarczym; podkreśla, że obserwowane w UE 

pogłębianie się nierówności, które udokumentowano w krajach składających 

sprawozdania w ramach semestru, stanowi poważne ryzyko dla demokracji; wskazuje na 

ostrzeżenia MFW i MOP, że dalsze pogłębianie się nierówności w UE może 

zdestabilizować nasze społeczeństwa; 

11 wzywa państwa członkowskie do wdrożenia zaleceń dla poszczególnych krajów w celu 

wsparcia trwałego wzrostu gospodarczego poprzez lepsze, trwałe miejsca pracy i spójność 

społeczną, a także do osiągnięcia postępu w realizacji celów strategii „Europa 2020”; 

zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu corocznej oceny 

postępów w zakresie skutecznego wdrażania tych zaleceń i ich wpływu na dług i deficyt 

publiczny państw członkowskich i wskaźniki społeczne; podkreśla, że ocenę tę należy 

załączyć do rocznej analizy wzrostu gospodarczego; 

12. przypomina Komisji, że chociaż płace uznaje się za istotny element, jeśli chodzi o 

rozwiązanie kwestii zakłóceń równowagi makroekonomicznej, nie są one jedynie 

narzędziem dostosowań ekonomicznych, lecz przede wszystkim dochodem, z którego 

muszą utrzymać się pracownicy; w ramach oceny wdrożenia zaleceń, wzywa Komisję do 

przeprowadzenia oceny oddziaływania, tak by zalecenia w dziedzinie płac nie prowadziły 

di zwiększenia ubóstwa pracujących czy nierówności płac w państwach członkowskich i 

aby zachęcić państwa członkowskie do przesunięcia punktu ciężkości opodatkowania z 

zatrudnienia w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu 

zatrudnienia; zachęca państwa członkowskie do rozważenia systemów dochodów 

minimalnych zgodnie z ich zwyczajami i tradycjami, i zachęca je do stosowania się do 

zalecenia Rady z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnych kryteriów dotyczących 

wystarczających zasobów i pomocy społecznej w systemach zabezpieczenia społecznego; 

13. wzywa Komisję, we współpracy z EBI, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 

poszczególnych regionów, do ustalenia kryteriów, które umożliwią MŚP – tworzącym 

ponad 80 % miejsc pracy w UE i będącym siłą napędową trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i są podstawą tworzenia miejsc 

pracy – dostępu do finansowania z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych, w związku z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym; wskazuje na to, że 

jeżeli kryteriów selekcji projektów wraz z wymogami uczestnictwa zostaną sprecyzowane 

jak najszybciej, to pozwoli to na przygotowanie się i lepszą koordynację działań również 

ze strony MŚP; podkreśla znaczenie pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia 

nowych miejsc pracy, w szczególności miejsc pracy dla młodych ludzi, dla akceptacji 

społecznej dla europejskich ram zarządzania gospodarczego; w związku z tym wzywa 

Komisję do podjęcia działań w celu zwiększenia zaufania w gospodarce i poprawienia 

otoczenia biznesu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na MŚP, w celu zmniejszenia 



 

PE544.340v02-00 6/9 AD\1055985PL.doc 

PL 

obciążeń administracyjnych, przy zachowaniu tego samego poziomu praw społecznych, a 

także w celu zwiększenia dostępu do finansowania; 

14. przypomina, że przy planowaniu i wdrażaniu reform strukturalnych powinna zostać 

utrzymana odpowiednia ochrona socjalna, przy jednoczesnym poszanowaniu kompetencji 

państw członkowskich, norm społecznych oraz norm pracy i praw pracowniczych, jakości 

zatrudnienia oraz lepszych i trwałych miejsc pracy jako środka służącego zapewnieniu 

spójności społecznej, konkurencyjności i odporności na kryzysy gospodarcze i finansowe; 

zachęca państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk i promowania 

wzajemnego uczenia się i solidarności, w tym na szczeblu regionalnym i lokalnym; w celu 

poprawy skuteczności i ukierunkowania polityki fiskalnej wzywa państwa członkowskie 

do zreformowania rynków pracy oraz systemów zabezpieczenia społecznego, a także 

systemów kształcenia; uważa, że w ramach strukturalnych reform rynku pracy należy 

wprowadzić środki służące wewnętrznej elastyczności, których celem jest utrzymanie 

zatrudnienia w czasach kryzysu gospodarczego, zapewnić wysokiej jakości miejsca pracy, 

szczególnie lepsze i trwałe miejsca pracy, oraz bezpieczeństwo przy zmianie miejsca 

zatrudnienia, a także powinny zapewnić systemy świadczeń dla bezrobotnych oparte na 

realistycznych wymogach aktywizacji, zapewniające odpowiednie wsparcie dla 

zwalnianych pracowników i powiązane ze strategiami reintegracji zgodnie ze zwyczajami 

i tradycjami państw członkowskich; podkreśla, że skuteczna i zwiększona integracja 

rynków pracy w UE pozostaje średniookresowym celem służącym promocji postępu 

społecznego i zmniejszaniu ubóstwa w zrównoważonym i konkurencyjnym środowisku; 

15. wzywa państwa członkowskie do uregulowania pilnej sytuacji w zakresie bezrobocia 

wśród ludzi młodych, nie tylko poprzez prawdziwy impuls dla gospodarki realnej 

(poprzez zwiększenie popytu i podaży towarów i usług) oraz dla rynku pracy, ale również 

poprzez przeprowadzanie, w sposób skuteczny i ukierunkowany, inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych; wzywa państwa członkowskie do wykorzystania wszelkich 

dostępnych zasobów, w szczególności poprzez inwestycje w kapitał ludzki, zwłaszcza w 

zakresie edukacji i szkolenia zawodowego, w celu wspierania zatrudnienia ludzi młodych 

przez lepsze dopasowanie umiejętności do stanowisk pracy; 

16. w obliczu starzenia się społeczeństw oraz reform systemów emerytalnych zachęca 

państwa członkowskie do nadawania priorytetu działaniom na rzecz starszych 

pracowników; wzywa Komisję do sprecyzowania kryteriów i zwiększenia kontroli 

wykorzystania funduszy europejskich na starszych pracowników oraz zwiększania działań 

na rzecz zatrudnienia ludzi starszych; 

17. zauważa z dużym niepokojem, że w trakcie kryzysu stopa długotrwałego bezrobocia 

uległa podwojeniu; zwraca również uwagę, że wśród pracowników o niskich 

kwalifikacjach wskaźnik ten wzrósł jeszcze bardziej; wzywa Komisję do dopilnowania, 

aby walka z długotrwałym bezrobociem znalazła odzwierciedlenie w jej strategiach 

politycznych i zaleceniach dla poszczególnych krajów; 

18. uważa, że w kontekście ram gospodarczych Unii największą wagę należy przywiązywać 

do pogłębiających się nierówności w Europie; wyraża przekonanie, że jednym z 

najlepszych sposobów na przeciwdziałanie tym pogłębiającym się nierównościom jest 

zdwojenie wysiłków na rzecz tworzenia w Europie większej liczby wysokiej jakości 
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miejsc pracy; 

19. zwraca uwagę na brak kontroli demokratycznej w ramach europejskiego semestru; z 

myślą o zapewnieniu rozliczalności ram zarządzania gospodarczego, zwiększeniu jakości 

i odpowiedzialności za proces europejskiego semestru i zmniejszeniu powiększającej się 

przepaści między instytucjami UE a obywatelami UE, zaleca większe zaangażowanie 

Parlamentu Europejskiego, parlamentów krajowych, partnerów społecznych i 

społeczeństwa obywatelskiego w dialog gospodarczy między państwami członkowskimi a 

Komisją, w szczególności w procesie europejskiego semestru, przy jednoczesnym 

zapewnieniu braku niepotrzebnych obciążeń administracyjnych lub kosztów dla 

zainteresowanych stron; 

20. zaleca, aby Komisja, w celu zapewnienia większej przejrzystości i demokracji w procesie 

europejskiego semestru, zorganizowała debatę przed publikacją rocznej analizy wzrostu 

gospodarczego z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie ogólnych 

wytycznych i kierunków; wzywa Radę Europejską, by nie zatwierdzała zaleceń dla 

poszczególnych krajów bez uwzględniania opinii Parlamentu Europejskiego; 

21 ponawia apel o porozumienie międzyinstytucjonalne mające na celu zaangażowanie 

Parlamentu w przygotowywanie i zatwierdzanie rocznej analizy wzrostu gospodarczego 

oraz wytycznych dotyczących polityki gospodarczej i zatrudnienia; 

22. przypomina, że Komisja Europejska i Parlament Europejski wezwały państwa 

członkowskie, by angażowały swe parlamenty narodowe i krajowe organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego w opracowanie ich krajowych programów reform  i 

programów stabilności i konwergencji; wzywa państwa członkowskie przynajmniej do 

poinformowania parlamentów narodowych o treści krajowych programów reform oraz 

programów stabilności i konwergencji, przy jednoczesnym uwzględnieniu opinii 

najbardziej reprezentatywnych organizacji społecznych i organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego; wzywa państwa członkowskie do informowania instytucji europejskich o 

rozwoju tych debat krajowych w stosownych przypadkach; 

23. wzywa do instytucjonalizacji debaty pomiędzy Komisją, Radą i Parlamentem 

Europejskim a organizacjami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim na szczeblu 

europejskim w okresie między przedstawieniem rocznej analizy wzrostu gospodarczego a 

posiedzeniem Rady Europejskiej w marcu oraz przed decyzją Rady Europejskiej 

zatwierdzającą zalecenia dla poszczególnych krajów; 

24. w związku z tym podkreśla potrzebę korzystnego klimatu dla inwestycji sektora 

publicznego, w szczególności biorąc pod uwagę wpływ nowych standardów 

rachunkowości ESA 2010 na możliwości inwestycyjne niektórych organów władzy 

publicznej; wzywa Europejski Bank Centralny do podjęcia odpowiednich decyzji; zwraca 

uwagę na wnioski mające na celu zapewnienie aktywnego udziału państw członkowskich 

we wdrażaniu planu Junckera; wzywa państwa członkowskie, aby podczas 

opracowywania swoich budżetów zwracały szczególną uwagę na inwestycje społeczne, 

takie jak edukacja i uczenie się przez całe życie, oraz na tworzenie miejsc pracy i 

stymulowanie przedsiębiorczości; zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości większej 

elastyczności budżetowej w ramach przepisów ram zarządzania gospodarczego w tym 

zakresie, szczególnie podczas głębokiego kryzysu gospodarczego i finansowego; 
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25. przyjmuje do wiadomości notatkę analityczną „Jak przygotować się na kolejne działania 

w zakresie lepszego zarządzania gospodarczego w strefie euro” zaproponowaną przez 

czterech przewodniczących; domaga się, by przewodniczący czterech instytucji 

przedstawili ambitny plan działań określający niezbędny postęp prawodawczy i 

instytucjonalny ukierunkowany na zapewnienie jak najlepszej przyszłości strefie euro, UE 

oraz jej obywatelom; podkreśla, że Parlament powinien odgrywać pełną rolę w 

zbliżających się dyskusjach i decyzjach poprzez rezolucję przyjętą na posiedzeniu 

plenarnym, która powinna stanowić podstawę wkładu przewodniczącego w plan działania. 
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