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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. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że niektóre państwa członkowskie złożyły sprawozdania
z postępu w osiąganiu celów strategii „Europa 2020” i w niektórych przypadkach
przedstawiły pokrótce konkretne projekty przypisane tym celom; wzywa wszystkie
państwa członkowskie do włączenia tych sprawozdań do materiałów, które wejdą do
europejskiego semestru;
2. uznaje, że tegoroczne zalecenia dla poszczególnych krajów są wyjątkowo ważne, gdyż w
kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) państwa członkowskie określają swe
priorytety w zakresie inwestycji na rzecz polityki spójności; apeluje w związku z tym o
ściślejsze ukierunkowanie finansowania UE na strategie dotyczące wzrostu i zatrudnienia,
zwłaszcza na walkę z bezrobociem ludzi młodych;
3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kilka państw członkowskich przyjęło ważne reformy
rynku pracy zmierzające do poprawy odporności tego rynku, wprowadzając większą
wewnętrzną i zewnętrzną elastyczność, ograniczając jego segmentację i ułatwiając
przechodzenie z jednego miejsca pracy na inne;
4. uznaje, że wszystkie państwa członkowskie otrzymały zalecenia odnośnie do poziomu
udziału w rynku pracy; wzywa państwa członkowskie o wysokich wskaźnikach
bezrobocia, by w porozumieniu z partnerami społecznymi zintensyfikowały czynne środki
poprawy rynku pracy, jak usługi szkolenia i zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze
reformy ułatwiające dostęp do zatrudnienia, zapobiegające wczesnemu porzucaniu rynku
pracy, ograniczające koszty pracy i zwalczające segmentację rynku pracy;
5. przypomina, że sytuacja bezrobotnych ludzi młodych jest szczególnie niepokojąca i
wymaga podjęcia pilnego działania; domaga się przyjęcia europejskiego paktu na rzecz
zatrudnienia młodych, który wprowadziłby w życie od dawna zatwierdzone środki i
zadeklarował nowe zasoby i środki do zwalczania bezrobocia młodych;
6. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowaną przez Radę gwarancję dla młodzieży oraz
przeznaczenie 6 mld EUR na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jako części
kolejnych WRF; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia programów gwarancji dla
młodzieży;
7. zachęca Komisję do dalszego propagowania prac zespołów zadaniowych ds. zatrudnienia
ludzi młodych, aby pomóc państwom członkowskim o najwyższych poziomach
bezrobocia młodych w takim przeprogramowaniu finansowania strukturalnego UE, by
ukierunkować je na ludzi młodych; z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by
doskonalić europejski portal mobilności zawodowej (EURES) poprzez zintensyfikowanie
i poszerzenie jego zakresu działań, w szczególności poprzez propagowanie mobilności
ludzi młodych;
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8. podkreśla, że podniesienie udziału kobiet, pracowników starszych i niepełnosprawnych w
rynku pracy wymaga podjęcia szczególnego działania poprzez zapewnienie skuteczności
bodźców mobilizujących te osoby do powrotu do pracy lub pozostania w niej;
przypomina, że kluczową rolę odgrywają przy tym jakość, przystępność cenowa i
dostępność usług związanych z wczesną edukacją i opieką nad dziećmi;
9. podkreśla, że długotrwali bezrobotni powinni być wspierani aktywizującymi zachętami,
jak np. programami „praca zamiast zasiłku”, oraz odpowiednimi systemami świadczeń w
odbudowaniu więzi z rynkiem pracy;
10. przypomina o tym, że ogromny potencjał gospodarczy i w zakresie zatrudnienia, jaki
drzemie w sektorze usług, pozostaje niewykorzystany; apeluje o pełne i właściwe
wdrożenie unijnych dyrektyw usługowych; wzywa państwa członkowskie do zniesienia
przeszkód w sektorze detalicznym i nadmiernych ograniczeń w usługach świadczonych w
ramach wolnych zawodów i zawodów regulowanych;
11. przypomina o nieadekwatności umiejętności i sytuacjach zatorowych w wielu regionach i
sektorach, a także o niezdolności niektórych systemów oświatowych i szkoleniowych do
radzenia sobie z wymogami rynku; z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez kilka państw
członkowskich reformy systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w celu
dostosowania ich do umiejętności i kompetencji potrzebnych na rynku pracy, zwłaszcza u
ludzi młodych; przypomina, że prawie wszystkie państwa członkowskie muszą podjąć
dalsze działania i inwestycje w obszarze kształcenia i szkoleń;
12. zauważa, że kryzys wywarł dotkliwy i długotrwały wpływ na poziomy bezrobocia państw
członkowskich oraz ich sytuację społeczną, prowadząc do niezrównoważonego
pogłębienia się ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ubóstwa dzieci, bezdomności,
ubóstwa pracujących i nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych; w związku z tym
apeluje do państw członkowskich o wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i zapewnienie
skuteczności systemów opieki społecznej, które zajmują się osobami dotkniętymi takimi
zjawiskami;
13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w tym roku wiele państw członkowskich włożyło
większy wysiłek w zaangażowanie parlamentów narodowych, partnerów społecznych i
społeczeństwa obywatelskiego w opracowanie ich krajowych programów reform;
podkreśla, że zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w rozwój koniecznych
reform odgrywa kluczowe znaczenie dla tego, by przyniosły one pomyślne wyniki.
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