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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 w 2010 r. państwa członkowskie zobowiązały się do realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; mając jednak na uwadze, że UE prawdopodobnie nie 
osiągnie tych celów w terminie, jako że połączone cele krajowe nie są wystarczające, 
a podjęte działania nie doprowadziły do znacznego postępu;

1. ubolewa nad tym, że pomimo stwierdzenia Komisji, że zobowiązania ustalone przez 
państwa członkowskie w krajowych programach reform (KPR) są niewystarczające do 
realizacji większości celów strategii „Europa 2020”, w zaleceniach dla 
poszczególnych państw nie nakłoniono żadnego kraju do określenia ambitniejszych 
celów krajowych;

2. z zadowoleniem przyjmuje komunikat „W kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu” i dokumenty robocze;  zwraca się do Komisji, aby uczyniła 
z wykorzystania potencjału tworzenia miejsc pracy zielonej gospodarki, opieki 
zdrowotnej i społecznej oraz sektora ICT kluczowe priorytety analizy wzrostu 
gospodarczego 2013;

3. ubolewa nad faktem, że większość państw członkowskich nie przedstawiła krajowego 
planu na rzecz zatrudnienia w ramach krajowego programu reform 2012;

4. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie zmierzające do przesunięcia obciążenia 
podatkowego z pracy na działania szkodliwe dla środowiska; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia tego zalecenia przy jednoczesnym dopilnowaniu, by było 
to korzystne zwłaszcza dla osób o niższych dochodach;

5. ponownie zwraca się do Komisji, aby opracowała ramy dla gospodarki społecznej 
będącej ważnym elementem europejskiego modelu społecznego i jednolitego rynku;

6. wyraża ubolewanie w związku z tym, że w swoich wytycznych na 2012 r. Rada nie 
uwzględniła wezwania Parlamentu do skupienia się na jakości pracy; wzywa Komisję 
do uwzględnienia w analizie wzrostu gospodarczego 2013 jakości pracy, 
podstawowych praw pracowników, wsparcia mobilności na rynku pracy, 
samozatrudnienia i mobilności transgranicznej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa 
pracowników przy zmianie pracy;

7. ponownie apeluje do państw członkowskich o zapewnienie odpowiedniej ochrony 
socjalnej i dostępu do szkoleń osobom pracującym na umowach niegwarantujących 
pewności zatrudnienia lub umowach tymczasowych oraz osobom pracującym w 
niepełnym wymiarze godzin lub na własny rachunek, a także o wdrożenie 
odpowiednich porozumień ramowych;
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8. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia dotyczące niewielkiego udziału kobiet w rynku 
pracy; zwraca się do Komisji o zajęcie się w swoich wytycznych politycznych 
kwestiami segregacji rynku pracy, nierównego rozłożenia obowiązków związanych z 
opieką i wpływu konsolidacji budżetowej na kobiety;

9. odnotowuje, że kilku państwom członkowskim udzielono zaleceń dotyczących 
wynagrodzeń; zwraca się do Komisji, aby dopilnowała, by zalecenia te nie zwiększyły 
ubóstwa pracujących lub nierówności w wynagrodzeniach bądź nie krzywdziły grup o 
niskich dochodach;

10. z zadowoleniem przyjmuje to, że Komisja i Rada bardziej skupiają się na zwalczaniu 
bezrobocia młodych ludzi; wzywa Komisję do niezwłocznego zaproponowania 
wiążącej europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży; zwraca się do Rady, aby szybko 
podjęła decyzję w sprawie wniosków zawartych w pakiecie dotyczącym zatrudnienia;

11. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w wytycznych na 2012 r. zalecenie zajęcia się 
społecznymi konsekwencjami kryzysu oraz zwrócenie większej uwagi na zwalczanie 
ubóstwa w zaleceniach dla poszczególnych krajów; jest jednak poważnie 
zaniepokojony rosnącym ubóstwem w UE;

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania przeglądu tabeli wyników w zakresie 
korygowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej i do umocnienia jej aspektów 
społecznych i związanych z zatrudnieniem;

13. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że państwom członkowskim korzystającym z 
programu pomocy finansowej nie wydano zaleceń dotyczących celów strategii 
„Europa 2020”; zwraca się Komisji o dokonanie oceny wpływu programu 
dostosowania gospodarczego na główne cele;

14. wzywa Radę, aby szybko osiągnęła porozumienie z Parlamentem i rozpoczęła 
natychmiastowe wdrażanie wniosku w sprawie wzmacniania nadzoru nad państwami 
członkowskimi doświadczającymi poważnych trudności, w tym do przeprowadzenia 
oceny skutków społecznych i zapewnienia pełnej zgodności programów dostosowania 
z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej;

15. wzywa Komisję i Radę, aby włączyły partnerów społecznych, organizacje 
pozarządowe i władze lokalne w formułowanie i wdrażanie strategii politycznych w 
ramach europejskiego okresu oceny;

16. zwraca się do Komisji o uzgodnienie z Parlamentem formatu rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego, umożliwiającego Parlamentowi zmianę tekstu przed przyjęciem go 
przez Radę;

17. wzywa Komisję do poprawy jakości, przejrzystości i demokratycznej rozliczalności 
europejskiego okresu oceny w drodze zaproponowania aktów prawnych definiujących 
formalne wymogi dotyczące formatu dokumentów i harmonogramu ich przedkładania;
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18. zwraca się do państw członkowskich o uzgodnienie procedur umożliwiających 
rzeczywistą debatę parlamentarną i zaangażowanie zainteresowanych stron na 
szczeblu krajowym.


