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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 europejska strategia zatrudnienia oraz wytyczne w zakresie 
zatrudnienia w oparciu o art. 148 TFUE stanowią ramy polityczne dla działań, które 
mają zostać wdrożone w zakresie zatrudnienia i rynku pracy, aby osiągnąć cele strategii 
Europa 2020,

B. mając na uwadze, że strategie polityczne w zakresie zatrudnienia, rynku pracy
i społeczne są kluczową częścią składową reform, jakie należy przeprowadzić zarówno 
pod nadzorem makroekonomicznym, jak i nadzorem tematycznym strategii Europa 
2020,

C. mając na uwadze, że potrzebna jest wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz strategiami społecznymi i gospodarczymi
w kontekście europejskiego okresu oceny, mając też na uwadze, że należy to uczynić
w sposób sprzyjający demokratycznej odpowiedzialności, zaangażowaniu i legalności,

1. uważa, że strategia Europa 2020 oraz europejski okres oceny będące ramami 
wzmocnionego zarządzania gospodarczego i społecznego dysponują potencjałem 
umożliwiającym rozwijanie wspólnego podejścia do wyzwań, rozwiązań i oceny 
sytuacji społecznej i w zakresie zatrudnienia w państwach członkowskich; ubolewa 
jednakże nad brakiem zaangażowania w ten proces Parlamentu Europejskiego podczas 
pierwszego europejskiego okresu oceny;

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy udzielaniu wytycznych politycznych państwom 
członkowskim przestrzegały również zasady pomocniczości i dialogu społecznego
w obszarze wynagrodzeń i emerytur oraz, z poszanowaniem art. 153 ust. 5 TFUE, 
respektowały kompetencje państw członkowskich i partnerów społecznych w tych 
dziedzinach;

3. oznajmia, że zamierza aktywnie przyczyniać się do wprowadzenia w życie strategii 
Europa 2020 oraz europejskiego okresu oceny, w tym do jej aspektów społecznych i 
z dziedziny zatrudnienia, przyznając im wiele uwagi w całorocznych planach 
politycznych;

4. stwierdza też, że zamierza wyrazić swoje poglądy na temat aspektów społecznych i 
z dziedziny zatrudnienia strategii Europa 2020 w specjalnie w tym celu opracowanej 
rezolucji, która zostanie przyjęta przed wiosennym posiedzeniem Rady Europejskiej;

5. oznajmia swoją gotowość do zaangażowania się w regularny dialog polityczny
i wymianę poglądów z zainteresowanymi stronami – w tym partnerami społecznymi
i organizacjami pozarządowymi – na temat aspektów społecznych i z dziedziny 
zatrudnienia strategii Europa 2020 i w tym kontekście:

a) zachęca Komisję do przedstawienia Parlamentowi swojego rocznego sprawozdania 
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gospodarczego, zawierającego projekt wspólnego sprawozdania w sprawie 
zatrudnienia, wniosek w sprawie opracowywanych co roku wytycznych 
dotyczących zatrudnienia oraz wszelkich zaleceń dla poszczególnych państw 
wydanych w oparciu o art. 148 ust. 4 TFUE;

b) zachęca Komitet ds. Zatrudnienia (EMCO) do podzielenia się z właściwą komisją 
Parlamentu Europejskiego wynikami prowadzonego przez siebie nadzoru;

c) zachęca partnerów społecznych, społeczne organizacje pozarządowe i inne 
zainteresowane strony do uczestnictwa w regularnej wymianie poglądów
z Parlamentem, w szczególności na temat wdrażania polityki zatrudnienia i polityki 
społecznej oraz na temat postępów na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów 
UE;

6. wzywa Komisję do informowania Parlamentu o wynikach działań przeprowadzonych
w ramach programu wzajemnego uczenia się, w szczególności w obszarach 
podkreślonych w strategicznych wytycznych Rady Europejskiej;

7. zaznacza, jak ważne jest zapewnienie obustronnie wzmocnionej interakcji pomiędzy,
z jednej strony, polityką mikroekonomiczną i makroekonomiczną, a z drugiej strony –
polityką społeczną i zatrudnienia, co jest kluczowe, by możliwe było osiągnięcie 
wszystkich celów strategii Europa 2020;

8. deklaruje, że nadal będzie zwracał szczególną uwagę – w tym w debatach na temat 
europejskiego okresu oceny – na oddziaływanie sytuacji społecznej i w zakresie 
zatrudnienia na sytuację makroekonomiczną i vice versa.


