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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu Komisji na temat 
społecznego wymiaru unii gospodarczej i walutowej
(2013/0000(RSP))

Parlament Europejski,

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 października 2013 r. zatytułowany 
„Wzmocnienie społecznego wymiaru unii gospodarczej i walutowej” (COM(2013)690 
final),

- uwzględniając sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van 
Rompuya złożone do Rady Europejskiej e dniu 26 czerwca zatytułowane „W kierunku 
faktycznej unii gospodarczej i walutowej” (EUCO 120/12),

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 listopada 2012 r. zatytułowany „Plan 
działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej: Otwarcie 
debaty europejskiej” (COM(2012) 777 final 2),

- uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie planu 
działania na rzecz ukończenia tworzenia unii gospodarczej i walutowej (EUCO 205/12), 

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 marca 2013 r. zatytułowany „W kierunku 
pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej: Wprowadzenie instrumentu na 
rzecz konwergencji i konkurencyjności”, COM(2013)165 final),

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 marca 2013 r. zatytułowany „W kierunku 
pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej: Koordynacja ex ante planów 
zasadniczych reform polityki gospodarczej”, (COM(2013) 166 final), 

- uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 14 marca 2013 r. (EUCO 23/13) i 
z dnia 14 marca 2013 r. (EUCO 104/2/13),

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 listopada 2012 r. zatytułowaną „W kierunku 
rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej”1,

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. zatytułowany „Inwestycje 
społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014–2020” (COM(2013) 83 final) i swoją rezolucję z dnia 12 
czerwca 2013 r. na ten sam temat2, 

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 30 września 2013 
r. na temat „Europejski semestr koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów 

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0430.
2  P7_TA-PROV(2013)0266.



RE\1004538PL.doc 3/6 PE519.765v01-00

PL

na rok 2013”1,

- uwzględniając wysłuchanie publiczne zorganizowane przez Komisję Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych w dniu 9 lipca 2013 r. w sprawie „Społeczny wymiar unii gospodarczej
i walutowej - Europejski system świadczeń dla bezrobotnych”,

- uwzględniając dokument na temat automatycznych stabilizatorów, opublikowany przez 
grupę roboczą Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego Komisji Europejskiej, 

- uwzględniając informator przygotowany przez Centrum Polityki Europejskiej z dnia 13 
września 2013 r. pt. „Wypracowując wymiar społeczny głębokiej i rzeczywistej unii 
gospodarczej i walutowej”,

- uwzględniając strategię opracowaną przez Notre Europe na temat „System ubezpieczenia 
od szoku cyklicznego w strefie euro” z września 2013 r., 

- uwzględniając dokument Międzynarodowego Funduszu Monetarnego zatytułowany „W 
kierunku unii podatkowej strefy euro” z września 2013 r. (SDN/13/09), 

- uwzględniając pytania xxx do Komisji i xxx do Rady w sprawie społecznego wymiaru 
unii gospodarczej i walutowej (O-000000/2013 – B7 0000/2013) oraz (O-000000/2013 –
B7 0000/2013),

- uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że bezrobocie w UE osiągnęło alarmujący poziom 26,6 mln osób2, 

B. mając na uwadze, że bezrobocie wśród ludzi młodych osiągnęło niespotykane dotąd 
poziomy – średnio 23% w całej UE, 

C. mając na uwadze, że długoterminowe bezrobocie wzrosło w większości państw 
członkowskich i osiągnęło poziom wyższy niż kiedykolwiek w całej UE,

D. mając na uwadze, że rośnie bezrobocie strukturalne i brak powiązania między podażą
a popytem na jakość i na ilość pracy, 

E. mając na uwadze, że od 2007 r. wzrasta poziom ubóstwa w UE, a dochody gospodarstw 
domowych spadają, co powoduje, że 24,2% ludności UE obecnie znajduje się w sytuacji 
zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

F. mając na uwadze, że ubóstwo pracujących stale wzrasta od początku kryzysu, 

G. mając na uwadze, że wzrost liczby gospodarstw dotkniętych ubóstwem pracujących
i bezrobociem powoduje zwiększenie się liczby dzieci żyjących w biedzie,

H. mając na uwadze, że między państwami członkowskimi UE utrzymują się różnice 

                                               
1  A7-0322/2013
2 Sytuacja społeczna i zatrudnienie w UE: przegląd kwartalny, październik 2013 r.
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wynikające z szybkiej polaryzacji bezrobocia, szczególnie w strefie euro, 

I. mając na uwadze, że nierówności społeczne szybciej rosną w strefie euro niż w UE, 

J. mając na uwadze, że stopa bezrobocia na peryferiach strefy euro osiągnęła w 2012 r. 
średnio 17,3%, a w centrum strefy euro – 7,1%, 

K. mając na uwadze, że średni odsetek modych ludzi nieuczęszczających do szkoły, 
niezatrudnionych i nieodbywających szkoleń osiągnął 22,4% na peryfieriach strefy euro
w porównaniu z 11,4% w jej centrum, 

L. mając na uwadze, że poziom ubóstwa wzrósł w 2/3 państw członkowskich, ale 
ustabilizował się w 1/3,

M. mając na uwadze, że podjęto ważne kroki zmierzające do wzmocnienia zarządzania 
gospodarczego w UE, ale Europa zapłaciła bardzo wysoką cenę gospodarczą i społeczną,

N. mając na uwadze, że dyskusje na temat nierówności społecznych muszą być równie ważne 
jak dyskusje nad nierównościami makroekonomicznymi,

O. mając na uwadze, że ostatnie zmiany w zarządzaniu gospodarczym wywołują zachwianie 
równowagi w odniesieniu do art. 12 i 148 TFUE,

P. mając na uwadze, że UE musi nadal działać na rzecz dzielenia ciężaru długu, by uniknąć 
negatywnej spirali, której skutkiem jest dumping socjalny na peryferiach i w centrum,

Q. mając na uwadze, że Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) w dniu 9 lipca 
zagłosowała za przeznaczeniem 25% funduszy polityki spójności na rzecz Europejskiego 
Funduszu Społecznego,

R. mając na uwadze, że komisja EMPL w dniu 9 lipca odbyła wysłuchanie publiczne na temat 
„Społeczny wymiar unii gospodarczej i walutowej - Europejski system świadczeń dla 
bezrobotnych”, podczas którego określono potrzebę automatycznych stabilizatorów na 
szczeblu strefy euro i analizowano możliwe sposoby ich wprowadzenia,

S. mając na uwadze, że wspólna polityka monetarna zaostrza cykle koniunkturalne, jako że 
prowadzi do przegrzania w państwach spodziewających się fazy wysokiej koniunktury i do 
jeszcze niższego wzrostu w państwach już przeżywających recesję, 

T. mając na uwadze, że w unii gospodarczej i walutowej skuteczność stosowania polityki 
budżetowej jako narzędzia jest także ograniczona ze względu na powiązania handlowe 
prowadzące do potężnych efektów mnożnikowych oraz koordynację polityki budżetowej 
poprzez pakt stabilizacji i rozwoju,

U. mając na uwadze, że od 2010 r. wydatki na zabezpieczenie społeczne utraciły znaczenie 
jako krajowe automatyczne stabilizatory w strefie euro,

V. mając na uwadze, że państwa członkowskie o długiej historii prowadzenia dialogu 
społecznego wysokiej jakości są bardziej odporne na kryzys, 
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W. mając na uwadze, że trojka potwierdziła, że autentyczny udział partnerów społecznych
i silny dialog społeczny, także na szczeblu krajowym, są najważniejsze dla sukcesu wszelkich 
reform, a szczególności reform unii gospodarczej i walutowej,

X. mając na uwadze, że Rada Europy oceniła jako bezprawne pewne zmiany w prawie pracy 
wymuszone przez trojkę na Grecji1 oraz że MOP stwierdziła, że doszło do wielu 
powtarzających się i nadmiernych interwencji w wolne i dobrowolne negocjacje zbiorowe,
a także że miał miejsce istotny niedobór dialogu społecznego przy podejmowaniu środków 
oszczędnościowych w tym państwie członkowskim2,

1. z zadowoleniem przyjmuje długo oczekiwany komunikat Komisji o wymiarze społecznym 
unii gospodarczej i walutowej i uważa, że jest to kolejny krok w budowaniu autentycznego 
wymiaru społecznego unii,

2. zdecydowanie popiera proponowane ustanowienie tablicy wyników najważniejszych 
wskaźników zatrudnienia i kwestii społecznych, która ma być uwzględniona w procedurze 
dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej i stosowana przy sporządzaniu 
wspólnego sprawozdania Komisji na temat zatrudnienia,

3. ubolewa, że proponowane wskaźniki są niewystarczające do zapewnienia całościowego 
objęcia nimi sytuacji zatrudnienia i spraw społecznych w państwach członkowskich,

4. wzywa do dobrowolnego uwzględniania w proponowanym wskaźniku bezrobocia młodych 
osób do 30 roku życia, jak się to przewiduje w inicjatywie dotyczącej gwarancji dla 
młodzieży, 

5. wzywa do wprowadzenia do tablicy wyników dodatkowych wskaźników, szczególnie 
wskaźnika ubóstwa dzieci, godnej pracy, europejskiej płacy zapewniającej utrzymanie na 
minimalnym poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację społeczną w Europie,

6. wzywa Radę do określenia konkretnych poziomów referencyjnych dla wskaźników 
zatrudnienia i sytuacji społecznej w postaci unijnej płaszczyzny ochrony socjalnej, by 
uruchomić w odpowiednim czasie środki aktywizacji na szczeblu UE,

7. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o ustanowienie mechanizmu pozwalającego 
partnerom społecznym na pełny udział w określaniu definicji zatrudnienia i wskaźników 
społecznych,

8. podkreśla potrzebę zapewnienia dążenia do tego, by monitoring zmian w sytuacji 
społecznej i zatrudnienia prowadził do aktywnych działań minimalizujących różnice
w sytuacji socjalnej między państwami członkowskimi i zapobiegających dumpingowi 
społecznemu, 

9. wyraża ubolewanie, że Komisja nie zajęła się w sposób właściwy zagadnieniem wyłączenia 
inwestycji społecznych z obliczania poziomów deficytu państw członkowskich,

10. podkreśla, że uwzględnienie inwestycji społecznych w obliczaniu poziomów deficytu 
                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125.
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm.
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znacząco osłabia rolę funduszy strukturalnych jako narzędzi konwergencji, 

11. ubolewa, że ocena ryzyka prowadzona w toku procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej nie uwzględnia w sposób właściwy społecznych skutków gospodarczej 
współzależności państw członkowskich,

12. ubolewa nad tym, że Komisja w swoim komunikacie z dnia 2 października 2013 r. nie 
rozważa w sposób wystarczający roli i sposobów działania automatycznych stabilizatorów 
oraz ponawia swoje wezwanie do Komisji o opracowanie zielonej księgi na temat 
automatycznych stabilizatorów w strefie euro, 

13. z zadowoleniem przyjmuje proponowane silniejsze zaangażowanie partnerów 
społecznych w proces semestru europejskiego, m.in. w komisji dialogu społecznego przed 
corocznym przyjęciem rocznej analizy wzrostu gospodarczego,

14. ubolewa nad zbyt formalnym charakterem dialogu makroekonomicznego i wzywa
w związku z tym do odgrywania przez partnerów społecznych jeszcze aktywniejszej roli
w semestrze europejskim,

15. wzywa Komisję do pełnego uwzględniania przy sporządzaniu analizy wzrostu 
gospodarczego na rok 2014 sprawozdania Parlamentu w europejskim semestrze koordynacji 
polityki gospodarczej: wykonanie priorytetów na 2013 r., komunikatu Komisji w sprawie 
społecznego wymiaru unii gospodarczej i walutowej oraz rezolucji Parlamentu w tej samej 
sprawie, 

16. zwraca się do Rady Europejskiej, by na posiedzeniu w grudniu określiła konkretne kroki 
zmierzające do budowy autentycznego filaru społecznego i polityki zatrudnienia jako części 
unii gospodarczej i walutowej na podstawie metody wspólnotowej oraz do dalszego 
opracowywania sposobów wprowadzenia europejskiego systemu świadczeń dla bezrobotnych 
jako automatycznego stabilizatora w strefie euro, 

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, 
Radzie Europejskiej i Radzie.


