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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie polityki zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro
(0000/0000(INI))

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając art. 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 i 349 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a 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 sprawozdanie pięciu przewodniczących z dnia 22 czerwca 2015 r.2 
pt. „Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej”,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie polityki gospodarczej 
w strefie euro3,

– 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 komunikat Komisji z dnia 5 czerwca 2019 r. pt. „Europejski semestr 
2019: zalecenia dla poszczególnych krajów” (COM(2019)0500),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 27 lutego 2019 r. dotyczący decyzji Rady 
w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich 
(COM(2019)0151) i stanowisko Parlamentu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w tej sprawie4,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 listopada 2018 r. pt. „Roczna analiza 
wzrostu gospodarczego na 2019 r. Na rzecz silniejszej Europy w obliczu niepewności 
na świecie” (COM(2018)0770),

1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_pl.pdf
3 Dz.U. C 179 z 25.5.2018, s. 1.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0337.
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– uwzględniając projekt wspólnego sprawozdania Komisji i Rady o zatrudnieniu z dnia 
21 listopada 2018 r., towarzyszący komunikatowi Komisji w sprawie rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego na 2019 r. (COM(2017)0761),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 21 listopada 2018 r. dotyczące zalecenia Rady 
w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro (COM(2018)0759),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 21 listopada 2018 r. pt. „Sprawozdanie 
przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania na 2019 r.” (COM(2018)0758),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 listopada 2018 r. pt. „Ogólna ocena 
projektów planów budżetowych na 2019 r.” (COM(2018)0807),

– 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 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w tej sprawie5,

– 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 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 dotyczące go konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r.6,

– 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 
rozpoczęcia obowiązkowej nauki szkolnej 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 wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący rozporządzenia 
Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (COM(2016)0604),

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

5 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0181.
6 Dz.U. C 155 z 25.5.2011, s. 10.
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drugiego etapu funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 
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) 
2018/8497, 2018/8508, 2018/8519 i 2018/85210),

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

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 marca 2016 r. dotyczący rozpoczęcia 
konsultacji w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych (COM(2016)0127) oraz 
załączniki do niego,

– 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 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.11,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie edukacji w erze 
cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE12,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie politycznych 
strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro13,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2018 r. w sprawie metod reintegracji 
pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości po poważnym urazie lub 
chorobie14,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zwalczania 

7 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 93.
8 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 100.
9 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 109.
10 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 141.
11 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0202.
12 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0485.
13 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0432.
14 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0325.
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nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi15,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2017 r. w sprawie strategii 
politycznych na rzecz zagwarantowania dochodu minimalnego jako narzędzia walki 
z ubóstwem16,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nowego 
europejskiego programu na rzecz umiejętności17,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego filaru 
praw socjalnych18,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie ubóstwa: perspektywa 
płci19,

– 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 niej20,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie strategicznych ram 
UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–202021,

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

– uwzględniając sprawozdanie Komisji na temat starzenia się społeczeństwa z 2018 r.: 
prognozy gospodarcze i budżetowe dla państw członkowskich UE (2016–2070), 
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 Europejskiej22,

– 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 sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 5/2017 
z kwietnia 2017 r. pt. „Bezrobocie wśród młodzieży – czy polityka UE wpłynęła na 
zmianę sytuacji? Ocena gwarancji dla młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

15 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 89.
16 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 156.
17 Dz.U. C 337 z 20.9.2018, s. 135.
18 Dz.U. C 242 z 10.7.2018, s. 24.
19 Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 93.
20 Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 157.
21 Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 117.
22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
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ludzi młodych”,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A9-0000/2019),

A. mając na uwadze, że w dalszym ciągu poprawiają się warunki na rynkach pracy w UE; 
mając na uwadze, że w ostatnim kwartale 2018 r. wskaźnik zatrudnienia nadal wzrastał 
i osiągnął rekordowy poziom 73,5 %, tj. 240,7 mln osób zatrudnionych; mając na 
uwadze, że nadal istnieją różnice we wskaźnikach zatrudnienia między państwami 
członkowskimi; mając na uwadze, że spadło tempo wzrostu wskaźnika zatrudnienia 
oraz że według oczekiwań tendencja ta będzie się utrzymywać; mając na uwadze, że 
jeżeli ta dynamika się utrzyma, w 2020 r. wskaźnik zatrudnienia wyniesie 74,3 %;

B. mając na uwadze, że znacznie wzrósł wskaźnik zatrudnienia pracowników w wieku 
powyżej 55 lat;

C. mając na uwadze, że w 2018 r. różnica wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn 
wynosiła 11,6 punktu procentowego; mając na uwadze, że w ostatnich latach nie 
odnotowano znaczącej poprawy w tej kwestii;

D. mając na uwadze, że od 2013 r. łączna liczba przepracowywanych godzin wzrasta stale, 
choć powoli; mając na uwadze, że wskaźnik stałego zatrudnienia w pełnym wymiarze 
czasu nadal rośnie, natomiast wskaźnik zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 
spada;

E. mając na uwadze, że wskaźnik bezrobocia w strefie euro obniżył się we wszystkich 
grupach wiekowych, zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet; mając na uwadze, 
że wskaźniki nadal znacznie różnią się w poszczególnych państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że bezrobocie osób młodych pozostaje bardzo wysokie; mając na 
uwadze, że bezrobocie długotrwałe wprawdzie spada, jednak pozostaje wysokie;

F. mając na uwadze, że pozioma i pionowa segmentacja rynku pracy utrzymuje się 
i dotyczy w szczególności kobiet, osób o niskich umiejętnościach, osób młodych 
i starszych, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, językowych, etnicznych 
i seksualnych oraz osób ze środowisk migracyjnych;

G. mając na uwadze, że nadal rośnie wskaźnik wakatów; mając na uwadze, że występuje 
strukturalne niedopasowanie umiejętności i niedobór wykwalifikowanej siły roboczej;

H. mając na uwadze, że sytuacja społeczna nadal się poprawia; mając na uwadze, że 
utrzymują się ubóstwo, ryzyko ubóstwa oraz luki dotyczące zakresu ochrony w ramach 
systemów zabezpieczenia społecznego i dostępu do usług;

I. mając na uwadze, że w 2017 r. dochód brutto do dyspozycji gospodarstwa domowego 
w przeliczeniu na osobę przekraczał poziom sprzed kryzysu w strefie euro; mając na 
uwadze, że nie działo się tak we wszystkich państwach członkowskich;

1. zwraca uwagę, że choć warunki gospodarcze w UE są obecnie korzystne, a ogólne 
zatrudnienie stopniowo rośnie, nadal rozwiązania wymagają problemy związane 
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z bezrobociem młodzieży, segmentacją rynku pracy i nierównościami na rynku pracy, 
ubóstwem pracujących i produktywnością;

2. odnotowuje wydane przez Komisję zalecenia dla poszczególnych krajów (CSR) na rok 
2019 i z zadowoleniem przyjmuje większy nacisk na inwestycje; zauważa, że nie 
wdrożono niemal jednej trzeciej CSR wydanych do 2018 r.; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że osiągnięto znaczne postępy w zakresie przepisów regulujących stosunki pracy 
i ochronę zatrudnienia; z zaniepokojeniem zauważa, że w przypadku CSR na rok 2018 
postępy są mniejsze niż w poprzednich latach, i wzywa Komisję do wywarcia 
niezbędnego nacisku na państwa członkowskie, aby wdrożyły te zalecenia; uważa, że 
zdecydowane wdrożenie reform ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia potencjału 
wzrostu gospodarczego w UE;

3. zauważa, że utrzymują się znaczne różnice w zatrudnieniu między państwami, 
regionami i grupami ludności; uważa, że dla osiągnięcia celu strategii „Europa 2020”, 
zakładającego wskaźnik zatrudnienia na poziomie co najmniej 75 %, konieczny jest 
wzrost wskaźników zatrudnienia i promowanie tworzenia godnych miejsc pracy;

4. podkreśla, że potrzebne są dobrze przemyślane strategie i reformy rynku pracy, które 
stworzyłyby miejsca pracy wysokiej jakości, promowały równe szanse i równe 
traktowanie pracowników, ułatwiały równy dostęp do rynku pracy i ochrony socjalnej, 
zwiększały mobilność siły roboczej i ponownie integrowały bezrobotnych oraz 
rozwiązywały problem nierówności i braku równowagi płci;

5. zauważa, że aktywność zawodowa kobiet nadal rośnie, ale utrzymuje się problem 
zróżnicowanej sytuacji kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia i wynagrodzenia; 
jest zdania, że należy usilniej starać się ograniczyć zróżnicowanie wynagrodzeń 
i emerytur ze względu na płeć oraz czynniki zniechęcające do pracy, umożliwić większą 
równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz zapewnić dostęp do 
przystępnych cenowo placówek opieki nad dziećmi, w tym najmłodszymi, i placówek 
opieki długoterminowej;

6. zwraca uwagę na potrzebę zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek na rynkach 
pracy, w tym przez upowszechnianie wiedzy o dyrektywie Rady 2000/78/WE 
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia 
i pracy, a także przez zagwarantowanie możliwości uczenia się przez całe życie;

7. apeluje do Komisji i państw członkowskich, by zintensyfikowały starania 
o powszechniejszą integrację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy przez 
usunięcie legislacyjnych przeszkód w tworzeniu zachęt do zatrudniania takich osób oraz 
przez zapewnienie dostępności miejsc pracy;

8. podkreśla, że aby w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez technologie 
informacyjno-komunikacyjne i media oraz by rozwijać umiejętności i kompetencje 
wymagane do sprostania potrzebom rynku pracy w przyszłości, konieczna jest 
transformacja systemów kształcenia i szkolenia; uważa, że niedobory 
wykwalifikowanej siły roboczej i niedopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy 
mogą stanowić poważną przeszkodę dla inwestycji; podkreśla, że aby umożliwić 
zdobywanie odpowiednich umiejętności, należy poprawić jakość, dostępność, 
przystępność cenową i otwartość kształcenia i szkolenia, w tym szkolenia zawodowego, 
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a także poprawić wzajemne uznawanie kwalifikacji; wzywa państwa członkowskie, aby 
priorytetowo traktowały kompleksowe szkolenia dotyczące umiejętności cyfrowych 
i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, z uwzględnieniem przejścia na 
gospodarkę cyfrową i bardziej ekologiczną; uważa, że wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przechodzeniem na bardziej ekologiczną gospodarkę wymagają środków 
wsparcia pomagających pracownikom w przystosowaniu się, zwłaszcza w najsilniej 
dotkniętych regionach;

9. wzywa Komisję do zapewnienia osobom młodym zachęt i pomocy technicznej przy 
zakładaniu działalności gospodarczej oraz do zaproponowania środków promujących 
przedsiębiorczość, w tym za pośrednictwem programów nauczania w państwach 
członkowskich;

10. podkreśla, że cele społeczne i gospodarcze Unii powinny być traktowane jako 
równorzędne priorytety; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wzmocniły 
prawa socjalne przez realizację europejskiego filaru praw socjalnych i wdrożenie 
socjalnych elementów CSR;

11. zauważa, że sytuacja społeczna nadal się poprawia oraz że ubóstwo się zmniejsza, choć 
wciąż jest niedopuszczalnie wysokie; podkreśla, że choć w 2017 r. liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w UE nadal malała, w tymże 
roku do grupy tej należało około 113 mln osób w UE i 74 mln osób w strefie euro; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby podjęły niezbędne działania na rzecz 
zmniejszenia ubóstwa, w tym ubóstwa dzieci i osób pracujących, z myślą o realizacji 
celu strategii „Europa 2020”; podkreśla, że tworzenie godnych miejsc pracy, dostęp do 
ochrony socjalnej niezależnie od stosunku pracy lub rodzaju umowy, wzrost płac oraz 
wysokiej jakości systemy edukacji publicznej dysponujące odpowiednimi zasobami 
mają znaczny wpływ na zmniejszenie nierówności, ryzyka ubóstwa i wykluczenia 
społecznego;

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


