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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu oraz realizacji polityki 
i działań UE trzeba brać pod uwagę wspieranie wysokiego poziomu zatrudnienia 
i gwarantowanie odpowiedniej ochrony socjalnej,

B. mając na uwadze, że traktaty zapewniają kilka sposobów działania w odniesieniu do 
polityki zatrudnienia i polityki społecznej, których potencjał nie został w pełni 
wykorzystany,

1. podkreśla potrzebę poprawy ładu społecznego na szczeblu europejskim równolegle z 
ustanowieniem europejskiego ładu gospodarczego;

2. apeluje o wzmocniony nadzór nad polityką społeczną i polityką zatrudnienia 
porównywalny z postanowieniami w sprawie nadzoru nad krajowymi strategiami 
gospodarczymi;

3. wzywa do ustanowienia w ramach zasad dotyczących wiążącego nadzoru nad dyscypliną 
budżetową w strefie euro wskaźników zatrudnienia i wskaźników społecznych, oprócz 
wskaźników fiskalnych i makroekonomicznych, aby zapewnić odpowiednie stosowanie 
artykułu 9 TFUE;

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się wewnętrznej nierównowagi wymaga 
automatycznych stabilizatorów na poziomie UE lub strefy euro, jak gwarancja na rzecz 
młodzieży czy minimalny zasiłek dla bezrobotnych;

5. odnotowuje, że ani w planie działania zatytułowanym „W kierunku faktycznej unii 
gospodarczej i walutowej”, ani w sprawozdaniu okresowym przedstawionym przez 
przewodniczącego Rady H. Van Rompuya nie zajęto się polityką zatrudnienia i polityką 
społeczną; ponownie apeluje zatem o przyjęcie paktu społecznego, o którym mowa w 
sprawozdaniu przyjętym dnia 15 października 2012 r. przez Komisję Gospodarczą i 
Monetarną i zawierającym zalecenia dla Komisji w sprawie sprawozdania 
przewodniczącego Rady Europejskiej, Komisji, Europejskiego Banku Centralnego i 
Eurogrupy pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”;

6. podkreśla, że należy przywrócić równowagę między postanowieniami dotyczącymi 
polityki społecznej i gospodarczej ustanowionymi w art. 121 oraz 148 TFUE;

7. zwraca się do Komisji o domaganie się przedkładania przez państwa członkowskie 
krajowych planów zwiększania zatrudnienia jako części ich krajowych programów 
reform;

8. ponownie apeluje o wzmocnienie demokratycznego wymiaru europejskiego semestru, 
w tym poprzez umocnienie roli Parlamentu w zwykłej procedurze ustawodawczej 
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i poprzez angażowanie parlamentów narodowych, wspólnie z partnerami społecznymi 
i społeczeństwem obywatelskim;

9. wzywa państwa członkowskie, aby rozszerzyły zasadę wzmocnionej współpracy na 
politykę społeczną i zatrudnienia, w przypadkach gdy nieuzasadnione blokujące 
mniejszości uniemożliwiają konieczne postępy.


