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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:

1. zauważa, że wzrost bezrobocia oraz zadłużenia spowodowany kryzysem gospodarczym
pozostają w sprzeczności z celem stabilności finansów publicznych oraz uznaje potrzebę 
umocnienia finansów przez państwa członkowskie, ale zwraca uwagę na konieczność 
określenia terminów i sposobów wykonania oraz podkreśla, że masowe cięcia budżetowe 
w zakresie inwestycji publicznych, badań i edukacji mają negatywny wpływ na 
perspektywy wzrostu;

2. uważa, że istotne jest dokonanie właściwej oceny negatywnych skutków społecznych i 
zatrudnieniowych wywołanych kryzysem oraz określenie na poziomie europejskim 
strategii pozwalającej na wyjście z kryzysu, opartej na wspieraniu zatrudnienia, szkoleń i 
inwestycji, ożywieniu przemysłu i rozwoju konkurencyjnej gospodarki ekologicznej, 
uważa, że cele te powinny być w centrum strategii UE 2020;

3. uważa, że strategia mająca na celu poprawę sytuacji gospodarczej nie powinna w żaden 
sposób powielać nierównowagi strukturalnej oraz ogromnych różnic w dochodach; uważa, 
że środki finansowe i podatkowe państw członkowskich muszą chronić płace, emerytury 
oraz siłę nabywczą gospodarstw domowych;

4. podkreśla, iż poprawie sytuacji gospodarczej musi towarzyszyć polityka zwalczania 
bezrobocia strukturalnego, zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz kobiet, mająca na celu 
tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości celem zwiększenia wydajności oraz inwestycji;

5. uważa, że stabilność finansów publicznych w dużej mierze zależy od umiejętności 
podnoszenia poziomu zatrudnienia oraz wdrażania odpowiedniej polityki imigracyjnej, 
zakładającej integrację na rynku pracy i pełnię praw obywatelskich, która może podjąć 
wyzwania demograficzne i budżetowe, w szczególności w zakresie stabilności systemu 
emerytalnego;

6. uważa, że strategia UE 2020 powinna przybrać formę „paktu w sprawach gospodarczych, 
zatrudnieniowych i społecznych” opartego o wymierne na szczeblu krajowym i 
europejskim wytyczne, wskaźniki i wzorce, zawierającego system nagradzania tych, którzy 
postępują zgodnie z wyznaczonymi celami oraz system naprawczy dla tych, którzy ich nie 
realizują oraz o zasady modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego 
(flexicurity) i metodę dialogu społecznego; 

7.  uważa, że konieczną reakcją na skutki kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego 
oraz wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi i globalizacją jest koordynacja 
finansów publicznych na szczeblu europejskim, której celem byłby zrównoważony wzrost 
gospodarczy, rozwój rynku pracy wysokiej jakości, utrzymanie obejmującego wszystkich 
systemu opieki społecznej oraz redystrybucji zasobów;

8. podkreśla znaczenie przyszłej zielonej księgi w sprawie reformy systemu emerytalnego i 
uważa, że niezbędne jest opracowanie bezpiecznego i zrównoważonego systemu 
emerytalnego w oparciu o podwójny filar, publiczny oraz uzupełniający, którego tworzenie 
należy popierać, zarówno za pomocą umów, jak i podatków; 

9. uważa, że jednoczesna konieczność zrównoważenia finansów publicznych oraz posiadania 
odpowiednich systemów ochrony i integracji społecznej wymaga podniesienia jakości i 



PE438.426v01-00 4/4 PA\804252PL.doc

PL

efektywności administracji i wydatkowania pieniędzy publicznych oraz bardziej 
sprawiedliwego podziału obciążeń podatkowych ze stopniowym i wyraźnym 
ograniczeniem obciążeń podatkowych spoczywających na pracy, w celu zmniejszenia 
ubóstwa oraz zapewnienia spójności społecznej, która ma kluczowe znaczenie dla 
konkurencyjności i długoterminowej stabilności europejskiego modelu gospodarczego i 
społecznego. 
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