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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że środki programu dostosowań gospodarczych w Grecji (maj 2010 r. 
i marzec 2012 r.), Irlandii (grudzień 2010 r.), Portugalii (maj 2011 r.) i na Cyprze 
(czerwiec 2013 r.) miały bezpośredni i pośredni wpływ na poziomy zatrudnienia i zgubny 
wpływ na sytuację socjalną; mając na uwadze, że chociaż wszystkie programy zostały 
formalnie podpisane przez Komisję, zostały opracowane wspólnie z MFW, Eurogrupą, 
Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) i Komisją, podobnie jak wspólnie została 
ustalona ich warunkowość; 

B. mając na uwadze, że art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi: 
„Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem wyłączenia społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego”;

C. mając na uwadze, że art. 151 TFUE stanowi, iż działanie podejmowane przez UE 
i państwa członkowskie musi być spójne z podstawowymi prawami socjalnymi 
ustanowionymi w Europejskiej Karcie Społecznej z 1961 r. i Wspólnotowej Karcie 
Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 r. w celu poprawy między innymi 
dialogu społecznego; mając na uwadze, że art. 152 TFUE stanowi: „Unia Europejska
uznaje i wspiera rolę partnerów społecznych na swoim poziomie, uwzględniając 
różnorodność systemów krajowych. Ułatwia ona dialog między nimi, szanując ich 
autonomię”;

D. mając na uwadze, że art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi: „Unia uznaje 
prawa, wolności i zasady określone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
z dnia 7 grudnia 2000 r. […], która ma taką samą moc prawną jak Traktaty”, a także 
mając na uwadze, że ust. 2 i 3 tego artykułu przewidują przystąpienie do europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i stanowią, że są one 
częścią prawa Unii jako zasady ogólne prawa;

E. mając na uwadze, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej przewiduje między 
innymi prawo do rokowań i działań zbiorowych (art. 28), ochronę w przypadku 
nieuzasadnionego zwolnienia z pracy (art. 30), należyte i sprawiedliwe warunki pracy (art. 
31), uznanie i poszanowanie prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do 
usług społecznych, a także, w celu „zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa”, 
prawo do „godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających 
środków” (art. 34), prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do 
korzystania z leczenia (art. 35) oraz poszanowanie dostępu do usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym (art. 36);

F. mając na uwadze, że strategia Europa 2020 zaproponowana przez Komisję w marcu 
2010 r. i zatwierdzona przez Radę Europejską w dniu 17 czerwca 2010 r. zawiera, wśród 
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pięciu czołowych celów, które mają zostać osiągnięte do 2020 r., następujące dążenia: 
zatrudnienie mężczyzn i kobiet w wieku 20-64 lata na poziomie 75%; ograniczenie 
wczesnego kończenia nauki do poziomu poniżej 10% i zwiększenie odsetka osób w wieku 
30-34 lat z wyższym wykształceniem lub równoważnym wykształceniem do co najmniej 
40%; ograniczenie ubóstwa poprzez wydobycie co najmniej 20 mln osób z ryzyka 
ubóstwa lub wykluczenia społecznego;

G. mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 21 listopada 2013 r. Parlament 
z zadowoleniem przyjął komunikat Komisji z dnia 2 października 2013 r. pt. 
„Wzmocnienie społecznego wymiaru Unii Gospodarczej i Walutowej” i wniosek 
dotyczący ustanowienia tabeli wyników kluczowych wskaźników zatrudnienia 
i wskaźników socjalnych, która zostanie włączona do procedury dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej i wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, lecz wyraził 
ubolewanie z tego powodu, że rzeczone wskaźniki są niewystarczające do oddania 
pełnego obrazu zatrudnienia i sytuacji społecznej państw członkowskich oraz zależności 
między nimi; mając na uwadze, że w rezolucji Parlamentu podkreślono potrzebę 
dopilnowania, aby tego rodzaju monitorowanie miało na celu ograniczenie społecznych 
różnic między państwami członkowskimi;

H. mając na uwadze, że z dostępnych danych wynika, iż w czterech krajach postępy 
w osiąganiu celów strategii Europa 2020 szybko się kurczą (zob. załącznik 1);

1. stwierdza, że instytucje UE (EBC, Komisja i Eurogrupa) ponoszą pełną odpowiedzialność 
za warunki nałożone w programach dostosowań gospodarczych, a zatem również za ich 
konsekwencje społeczne;

2. ubolewa, że Parlament był zupełnie marginalizowany na wszystkich etapach projektu: 
etapie przygotowawczym, etapie opracowywania mandatów i etapie monitorowania 
wyników programów i powiązanych środków;

3. ubolewa, że programy te zostały opracowane bez jakiejkolwiek oceny konsekwencji 
w postaci oceny skutków lub koordynacji z Komitetem Zatrudnienia, Komitetem Ochrony 
Socjalnej, Radą ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów 
(EPSCO) lub komisarzem ds. zatrudnienia i spraw społecznych; wyraża również 
ubolewanie z tego powodu, że pomimo ważnych implikacji społecznych nie 
przeprowadzono konsultacji z organami doradczymi ustanowionymi na mocy traktatów, 
a zwłaszcza z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym (EKES) i Komitetem 
Regionów;

Zatrudnienie

4. stwierdza, że polityka dostosowań i reformy strukturalne w czterech krajach doprowadziły 
do dramatycznych wskaźników bezrobocia, historycznie wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza w obszarze stabilności ochrony socjalnej i systemów 
emerytalnych, są jeszcze poważniejsze, ponieważ przepaść między celami strategii 
Europa 2020 a rzeczywistością szybko rośnie;

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, mając na 
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uwadze sytuację w krajach takich jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 50%, lub 
Portugalia i Irlandia, gdzie przekracza on 30%, co jest druzgocące; ubolewa, że nawet ci, 
którzy znajdą pracę, często pracują w niestabilnych warunkach lub na podstawie umów 
o pracę w niepełnym wymiarze, co utrudnia samodzielne życie;

6. stwierdza, że większość grup podatnych na zagrożenia – osoby długotrwale bezrobotne, 
kobiety, pracownicy będący migrantami i osoby niepełnosprawne – boleśnie odczuwa 
skutki wyższego od średniej krajowej poziomu bezrobocia;

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia środków naprawczych, wspomniane ogromne 
różnice, zwłaszcza w przypadku młodszego pokolenia, doprowadzą do strukturalnego 
wypaczenia rynku pracy w omawianych czterech krajach, ograniczą w nich zdolność do 
poprawy koniunktury, wywołają masowe przymusowe migracje połączone z drenażem 
mózgów na ogromną skalę i zwiększą utrzymujące się różnice między państwami 
członkowskimi zapewniającymi miejsca pracy a tymi, które zapewniają tanią siłę roboczą;

8. przypomina, że w strategii Europa 2020 trafnie stwierdzono, iż dane, które należy 
obserwować, to wskaźnik zatrudnienia informujący o dostępności zasobów ludzkich 
i finansowych niezbędnych do zapewnienia stabilności naszego modelu gospodarczego 
i społecznego; ubolewa, że spowolnienie wzrostu bezrobocia jest mylone 
z przywracaniem zlikwidowanych miejsc pracy; przypomina, że w ciągu ostatnich 
czterech lat zlikwidowano 2 mln miejsc pracy w wymienionych czterech krajach, co 
stanowi 15% istniejących miejsc pracy;

Ubóstwo

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych obszarach walki z ubóstwem, takich jak emerytury, 
usługi podstawowe, opieka zdrowotna i produkty farmaceutyczne do podstawowej 
ochrony osób najsłabszych; podkreśla, że środki te będą miały konsekwencje przede 
wszystkim dla walki z ubóstwem dzieci;

10. stwierdza, że z danych Komisji i różnych badań wynika, iż między 2008 a 2012 r. wzrosła 
nierówność w dystrybucji dochodu w czterech omawianych krajach, a cięcia świadczeń 
socjalnych i zasiłków dla bezrobotnych wynikające z polityki oszczędnościowej, 
podobnie jak obniżenie wynagrodzeń w wyniku reform strukturalnych, przekładają się na 
wzrost poziomu ubóstwa; stwierdza ponadto, że w sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
względnie wysoki poziom ubóstwa pracujących wynikający z obniżenia lub zamrożenia 
niskich wynagrodzeń minimalnych w wyniku polityki oszczędnościowej;

11. ubolewa, że liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrosła 
w omawianych czterech krajach; zwraca uwagę, że z danych wynika, iż tylko w ciągu 
ostatnich trzech lat odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
wzrósł do 26% w Portugalii i do 15% w Irlandii; stwierdza ponadto, że wspomniane dane 
statystyczne nie ujawniają o wiele gorszej rzeczywistości, a mianowicie spadku PKB na 
mieszkańca i spadku progów ubóstwa, co oznacza, że obecnie osoby, które do niedawna 
uznawano za żyjące w ubóstwie, zostały usunięte z tej kategorii;
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12. pochwala fakt, że we wspomnianych analizach Komisja uznaje, iż tylko wyraźne 
odwrócenie obecnych tendencji pozwoli osiągnąć cele strategii Europa 2020;

13. ubolewa, że co najmniej w przypadku Grecji, Irlandii i Portugalii programy obejmowały 
szereg szczegółowych zaleceń dotyczących reformy systemu opieki zdrowotnej i cięć 
wydatków, pomimo że art. 168 ust. 7 TFUE zabrania takich interwencji;

14. przypomina, że Rada Europy potępiła cięcia w greckim publicznym systemie 
emerytalnym, uznając je za naruszenie art. 12 Europejskiej Karty Społecznej z 1961 r. 
i art. 4 protokołu do tejże Karty, stwierdzając, że „fakt, iż zakwestionowane przepisy 
prawa krajowego stanowią próbę dostosowania się do wymogów wynikających z innych 
zobowiązań prawnych, nie wyłącza ich z zakresu zastosowania Karty”1; stwierdza, że 
doktryna utrzymania systemu emerytalnego na dostatecznym poziomie umożliwiającym 
emerytom godne życie ma zastosowanie we wszystkich czterech krajach i powinna zostać 
uwzględniona;

15. zaznacza ponadto, że Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) stanowczo 
skrytykowała radykalne reformy systemu emerytalnego, a jej Komitet Ekspertów ocenił 
zastosowanie konwencji nr 102 w przypadku reform greckich, przy czym te same 
krytyczne uwagi zostały przedstawione w 29. rocznym sprawozdaniu organizacji 
z 2011 r.; przypomina, że konwencja nr 102 ma zastosowanie we wszystkich czterech 
krajach i należy ją uwzględniać;

Wczesne kończenie nauki

16. pochwala fakt, że poziom uczniów wcześnie kończących naukę spada w omawianych 
czterech krajach; stwierdza jednak, że można to częściowo wyjaśnić trudnościami 
w znalezieniu pracy przez młodzież;

17. pochwala fakt, że odsetek osób z wyższym wykształceniem rośnie we wszystkich czterech 
krajach; stwierdza jednak, że można to częściowo wyjaśnić odczuwaną przez młodzież 
potrzebą poprawy przyszłych szans na rynku pracy;

Dialog społeczny

18. ubolewa, że programy narzucone czterem omawianym krajom umożliwiają 
przedsiębiorstwom odstępowanie od układów zbiorowych i przegląd branżowych 
porozumień płacowych, co bezpośrednio narusza strukturę i wartość układów zbiorowych 
określone w odpowiednich konstytucjach krajowych; stwierdza, że w przypadku Grecji 
Komitet Ekspertów MOP wezwał w związku z tym do przywrócenia dialogu społecznego, 
a w przypadku Portugalii – zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie 
niektórych środków ustawodawczych; podkreśla, że taka pożałowania godna sytuacja jest 
konsekwencją ograniczonych reform strukturalnych obejmujących jedynie deregulację 
stosunków pracy i cięcia płac za wszelką cenę, co jest wyraźnie sprzeczne z ogólnymi 
celami UE i polityką wynikającą ze strategii Europa 2020;

                                               
1 Europejski Komitet Praw Społecznych, decyzja w sprawie okoliczności faktycznych, 7 grudnia 2012 r., skarga 
nr 78/2012, s. 10.
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Zalecenia

19. wzywa Komisję do wykonania szczegółowej analizy społecznych i gospodarczych 
skutków programów dostosowawczych w czterech krajach w celu zapewnienia 
dokładnego zrozumienia krótkoterminowych i długoterminowych szkód dla systemów 
ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania ubóstwa, utrzymania 
dobrego dialogu społecznego i równowagi między elastycznością a bezpieczeństwem 
w stosunkach pracy; wzywa Komisję do konsultacji z organami doradczymi, z Komitetem 
Zatrudnienia i Komitetem Ochrony Socjalnej podczas wykonywania analizy; proponuje, 
aby zwrócić się do EKES o przygotowanie specjalnego sprawozdania;

20. wzywa Komisję do zwrócenia się do MOP i Rady Europy o sporządzenie sprawozdań 
w sprawie ewentualnych środków naprawczych i zachęt służących zapewnieniu pełnej 
zgodności z Europejską Kartą Społeczną i protokołem do niej, a także z podstawowymi 
konwencjami MOP, ponieważ obowiązki wynikające z tych tekstów zostały naruszone 
w wyniku budżetowych środków dostosowawczych i reform strukturalnych narzuconych 
przez trojkę;

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu oceny zapewniła wsparcie, włącznie z ewentualnymi 
środkami finansowymi, działaniom służącym przywróceniu standardów opieki socjalnej, 
zwalczaniu ubóstwa i przywróceniu dialogu społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej; wzywa Komisję, EBC i Eurogrupę do stopniowego znoszenia 
wprowadzonych środków nadzwyczajnych;

22. wzywa do zapewnienia respektowania wymienionych zobowiązań prawnych 
ustanowionych w traktatach oraz w Karcie praw odstawowych, zważywszy że uchybienie 
tym zobowiązaniom stanowi naruszenie prawa pierwotnego UE;

23. wzywa UE, aby nie stosowała w przyszłości tego rodzaju rozwiązań instytucjonalnych 
i finansowych oraz aby wprowadziła mechanizmy umożliwiające instytucjom UE 
osiąganie celów społecznych i prowadzenie polityki zgodnie z traktatami, przy czym 
dotyczy to zwłaszcza indywidualnych i zbiorowych praw tych, którzy są najbardziej 
zagrożeni wykluczeniem społecznym;

24. wzywa Komisję i Radę do zwrócenia uwagi również na zakłócenia równowagi społecznej 
i do skorygowania ich, na podobieństwo działań dotyczących zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej; w tym względzie stawia EPSCO i jej cele na równi z ECOFIN-em 
i Eurogrupą;
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ZAŁĄCZNIK 1

Grecja Portugalia Irlandia Cypr UE 27Wskaźniki socjalne 
strategii Europa 
2020

2007 2009 201
2

2013
1

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201
3

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013
2

Wskaźnik 
zatrudnienia (20-64 
lata) w % ludności

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                      Kobiety
                        

Mężczyźni
                        

Młodzież3 24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Osoby zagrożone
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym (w tys.)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18 
(dan
e 
szac
unko
we)

-

Uczniowie wcześnie 
kończący naukę 
i szkolenie w % 
ludności

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

                                               
1 Dane z II kwartału 2013
2 Dane z II kwartału 2013
3 Grupa wiekowa: 15-24 lata
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Osoby z wyższym 
wykształceniem (% 
ludności w wieku 30-
34 lata)

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

Grecja Portugalia Irlandia Cypr UE 27Inne wskaźniki
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Wskaźnik 
bezrobocia w % 
ludności

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


