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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu Komisji pt. „Inwestycje 
społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014–2020” (2013/0083)
(0000/2013(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego 
art. 5, 6, 9, 14, 147, 148, 149, 151 i 153,

– uwzględniając pytanie wymagające odpowiedzi ustnej skierowane do Komisji w związku 
z komunikatem pt. „Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020” (O-[000/2013] – B[7-/2013],

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. pt. „Inwestycje społeczne na 
rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014–2020” (COM(2013)0083),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. zatytułowane „Inwestowanie w 
dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” (COM(2013)0778),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. zatytułowany 
„Trendy demograficzne i społeczne – wpływ polityki społecznej na włączenie społeczne, 
zatrudnienie i gospodarkę” (SWD(2013)038),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. zatytułowany 
„Sprawozdanie w sprawie działań następczych dotyczących wdrażania przez państwa 
członkowskie zalecenia Komisji Europejskiej z 2008 r. w sprawie aktywnego włączenia 
osób wykluczonych z rynku pracy – w kierunku koncepcji inwestycji społecznych” 
(SWD(2013)039),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. zatytułowany 
„Trzecie dwuletnie sprawozdanie na temat usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym” (SWD(2013)040),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. zatytułowany 
„Opieka długoterminowa w starzejących się społeczeństwach: wyzwania i warianty 
polityki” (SWD(2013)041),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. zatytułowany 
„Zwalczanie bezdomności w Unii Europejskiej” (SWD(2013)042),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. zatytułowany 
„Inwestowanie w zdrowie” (SWD(2013)043),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. zatytułowany 
„Inwestycje społeczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 
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(SWD(2013)044),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego na 2013 r. (COM(2012)0750) oraz załączony do niego projekt 
wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie europejskiego okresu 
oceny koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego 20131,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020 –
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. zatytułowany „W kierunku 
odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” (COM(2012)0173),

– uwzględniając swoje pytanie ustne skierowane do Komisji oraz powiązaną rezolucję z 
dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie komunikatu „W kierunku odnowy gospodarczej 
sprzyjającej zatrudnieniu”2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. pt. „Program na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie” 
(COM(2010)0682),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Programu na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia3;

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska platforma współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz 
spójności społecznej i terytorialnej” (COM(2010)0758), opinię Komisji Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych na ten temat4 oraz swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. 
poświęconą temu zagadnieniu5,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. zatytułowany „Inicjatywa 
»Szanse dla młodzieży«” (COM(2011)0933),

– uwzględniając swoje pytanie ustne skierowane do Komisji oraz powiązaną rezolucję z 
dnia 24 maja 2012 r. w sprawie komunikatu „Inicjatywa »Szanse dla młodzieży«”6,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. zatytułowany „Wprowadzenie 
młodzieży na rynek pracy” (COM(2012)0727),

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0053.
2 Teksty przyjęte, P7_TA/PROV(2012)0260.
3 Teksty przyjęte, P7_TA/PROV(2011)0466.
4 Dz.U. C 238 z 25.08.11, s. 130-134.
5 Tekst przyjęty, P7_TA(2011)0495.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0224
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zwiększania 
potencjału zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach gospodarki1,

– uwzględniając europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020) przyjęty przez Radę 
w dniu 7 marca 2011 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zalecenia 
Komisji dotyczącego aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy 
(COM(2008)0639) oraz swoją rezolucję w tej sprawie z dnia 6 maja 2009 r.2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. zatytułowany „Odnowiona 
agenda społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie w XXI wieku” 
(COM(2008)0412) oraz swoją rezolucję w tej sprawie z dnia 6 maja 2009 r.3,

– uwzględniając komunikat Komisji dotyczący długoterminowej stabilności finansów 
publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu (COM(2009)0545) oraz swoją 
rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w tej sprawie4,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 ( COM/2011/0607 final /2 - 2011/0268 (COD)) z dnia 14 marca 
2012 r. oraz swój projekt rezolucji ustawodawczej w tej sprawie z dnia 20 sierpnia 
2012 r.5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie inicjatywy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej – budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom 
społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego 
ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie paktu na rzecz 
inwestycji społecznych – reakcja na kryzys8,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 lutego 2012 r. zatytułowany „Plan na rzecz 
adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur” (COM(2012)055),

– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w wielu krajach działania na rzecz konsolidacji budżetowej 
prowadzą do priorytetowego traktowania wydatków krótkoterminowych kosztem 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0299.
2 Dz.U. C 212 E z 5.8.2010, s. 23.
3 Teksty przyjęte, P6_TA (2009)0370.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0190.
5 A7-0250/2012
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0429.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0050.
8 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0419.
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inwestycji na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, spójności społecznej i 
konkurencyjności pozwalających osiągnąć cele strategii „Europa 2020”; 

B. mając na uwadze, że dobrze ukierunkowane inwestycje zapewniają stabilność gospodarki, 
sprzyjają zatrudnieniu i poprawie kwalifikacji siły roboczej, a tym samym podnoszą 
konkurencyjność UE;

C. mając na uwadze, że w przypadku dostępnych miejsc pracy oczekiwane są coraz wyższe 
kwalifikacje oraz że umiejętności niezbędne w sektorach o dużym potencjale zatrudnienia 
wymagają odpowiednich inwestycji w programy edukacyjne i szkoleniowe;

D. mając na uwadze, że średnie dochody gospodarstw domowych w UE są coraz niższe, w 
wielu zaś państwach członkowskich wzmagają się długotrwałe bezrobocie, ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, w tym ubóstwo osób pracujących i polaryzacja społeczna;

E. mając na uwadze, że 10,5% ludności w wieku produkcyjnym jest obecnie bez pracy;

F. mając na uwadze, że w swym oświadczeniu z dnia 30 stycznia 2012 r. Rada Europejska 
stanowi: „Wskaźniki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zaczną znowu wzrastać 
wyłącznie wtedy, gdy zastosujemy konsekwentne i szeroko zakrojone podejście, łączące 
inteligentną konsolidację fiskalną zapewniającą inwestycje w przyszły wzrost z rozsądną 
polityką makroekonomiczną oraz z aktywną strategią zatrudnienia zapewniającą spójność 
społeczną”;

G. mając na uwadze, że skutki obecnego kryzysu w połączeniu ze zmianami 
demograficznymi stanowią wyzwanie dla systemów opieki społecznej i godziwego 
zabezpieczenia społecznego, w tym dla ustawowych i dobrowolnych systemów 
zabezpieczeń społecznych;

H. mając na uwadze, że 22,8% młodych osób w UE jest obecnie bezrobotnych, a niektórych 
państwach członkowskich bezrobocie młodych przekracza 50%;

I. mając na uwadze, że 8,3 mln Europejczyków poniżej dwudziestego piątego roku życia nie 
ma pracy, nie uczy się ani nie odbywa szkoleń, oraz mając na uwadze, że liczba ta ciągle 
wzrasta, co wiąże się z zagrożeniem wystąpienia zjawiska tzw. straconego pokolenia;

J. mając na uwadze, że 19% dzieci jest zagrożonych ubóstwem, podczas gdy odsetek całej 
populacji zagrożonej ubóstwem w Europie wynosi 16%;

K. mając na uwadze, że 8% obywateli UE żyje w skrajnie trudnych warunkach materialnych 
i nie może pozwolić sobie na zaspokojenie wielu potrzeb uważanych w Europie za 
podstawowe do godnego życia;

L. mając na uwadze, że 15% dzieci porzuca naukę, nie ukończywszy szkoły średniej, zaś 
10% obywateli UE żyje w gospodarstwach domowych, których żaden członek nie posiada 
pracy;

M. mając na uwadze, że Komitet Ochrony Socjalnej ostrzega, iż liczby te stale rosną w wielu 
państwach członkowskich, po części z powodu prowadzonych działań w zakresie 
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konsolidacji fiskalnej;

N. mając na uwadze, że kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny najsilniej dotyka 
najsłabsze grupy społeczne, jak osoby starsze i osoby niepełnosprawne; 

O. mając na uwadze, że włączenie na rynek pracy nie może być warunkiem wstępnym 
uzyskania uprawnienia do dochodów minimalnych i dostępu do wysokiej jakości usług 
socjalnych, gdyż to one stanowią wstępny warunek wejścia na rynek pracy;

P. mając na uwadze, że środki oszczędnościowe, w tym cięcia w budżecie na usługi 
publiczne i pomoc socjalną, nie mogą pogorszyć sytuacji osób, które żyją w 
najtrudniejszych warunkach ani nieść ze sobą widma bezrobocia;

Q. mając na uwadze, że wszelka polityka na rzecz dyscypliny budżetowej powinna być 
inteligentna i umożliwiać inwestowanie antycykliczne w główne priorytety polityczne;

R.  mając na uwadze, że społeczności zepchnięte na margines, w tym znaczna część 
europejskich Romów, żyją w godnych pożałowania warunkach społeczno-gospodarczych 
i często są ofiarami poważnej dyskryminacji i segregacji we wszystkich aspektach życia;

S. mając na uwadze, że pierwsze oznaki tego, że dany uczeń może porzucić naukę, stanowią 
sygnał ostrzegawczy cyklicznego nawrotu ubóstwa;

T. mając na uwadze, że bezdomność pozostaje problemem we wszystkich państwach 
członkowskich UE i jest jedną z najbardziej ekstremalnych form ubóstwa i deprywacji, 
która niszczy ludzką godność i stanowi naruszenie podstawowego prawa człowieka do 
posiadania mieszkania; 

U. mając na uwadze, że zapewnienie dostępu do godziwych warunków mieszkaniowych jest 
zobowiązaniem międzynarodowym spoczywającym na wszystkich państwach 
członkowskich, zgodnie z którym mieszkania socjalne są udostępniane równolegle z 
ofertą rynkową mieszkań; 

V. mając na uwadze, że integracja osób bezdomnych ze społeczeństwem i uniknięcie 
wykluczenia społecznego wymagają podjęcia szczególnych środków; 

W. mając na uwadze, że ubóstwo i wykluczenie społeczne są głównymi wyznacznikami 
społecznymi zdrowia i warunków życiowych, w szczególności mając na względzie wpływ 
ubóstwa dzieci na ich zdrowie i dobrobyt;

X. mając na uwadze, że w UE nadal utrzymuje się dyskryminacja ze względu na płeć w 
miejscu pracy, różnice w wynagrodzeniach, a w konsekwencji również w świadczeniach 
emerytalnych;

Y. mając na uwadze, że w UE pracę posiada tylko 63% kobiet w porównaniu z 76% 
mężczyzn, co częściowo wynika z braku sieci wsparcia oraz konkretnych środków 
ułatwiających dążenie od osiągnięcia zdrowej równowagi między pracą a życiem 
prywatnym; 

Z.  mając na uwadze, że wymiar płci jest szczególnie ważny przy realizacji głównych celów 
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strategii Europa 2020, ponieważ kobiety stanowią największą rezerwę wciąż 
niewykorzystanej siły roboczej, w związku z czym w ramach semestru europejskiego 
należy opracować konkretne środki i specjalne strategie w zakresie równości płci;

AA. mając na uwadze, że kobiety są częściej głowami rodzin, samotnymi rodzicami i 
opiekunami, w związku z czym strategie aktywnej integracji wymagają wszechstronnych 
środków umożliwiających kobietom udział w rynku pracy;

1. przyjmuje z zadowoleniem przedstawiony przez Komisję pakiet dotyczący inwestycji 
społecznych, który ustanawia niezbędne ogniwa między krajowymi politykami 
społecznymi, procesem reform w ramach semestru europejskiego oraz odpowiednimi 
funduszami spójności UE; 

2. przypomina, że inwestycje społeczne przynoszą zyski zarówno na płaszczyźnie 
społecznej, jak i gospodarczej, dzięki zapobieganiu zagrożeniom społecznym i 
przeciwdziałaniu im; inwestycja społeczna jest skoncentrowana na obszarach polityki 
publicznej i strategiach inwestowania w kapitał ludzki, które są czynnikami zmian na 
rynku pracy i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności na potrzeby sektorów o 
dużym potencjale zatrudnienia w przyszłości;

3. podkreśla, że inwestycji społecznych nie należy postrzegać jako wydatków, lecz przede 
wszystkim jako inwestycje państw członkowskich przynoszące podwójne korzyści o 
długoterminowych zyskach;

4. zwraca zatem uwagę, że inwestycje społeczne powinny być istotną częścią europejskiej
polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia oraz powinny zostać wpisane w ramy 
semestru europejskiego w dążeniu do osiągnięcia określonych w strategii „Europa 2020” 
celów dotyczących zatrudnienia, celów społecznych i w zakresie kształcenia;

5. dlatego przyjmuje z zadowoleniem apel Komisji do państw członkowskich o włączenie 
inwestycji społecznych do średnio- i długoterminowych celów, jak również do krajowych 
programów reform; 

6. w związku z powyższym wzywa Komisję do szybkiego opracowania tabeli wyników
obejmującej wspólne wskaźniki inwestycji społecznych, w tym mechanizm ostrzegania w 
celu monitorowania postępów w państwach członkowskich;

7. ponawia apel do państw członkowskich o rozważenie możliwości przystąpienia do „paktu 
na rzecz inwestycji społecznych”, który wyznacza cele inwestycyjne i tworzy 
wzmocniony mechanizm kontroli umożliwiający zwiększenie wysiłków na rzecz 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”;

8. wyraża zadowolenie wobec faktu, że Komisja nalega, by za pośrednictwem Europejskiego 
Funduszu Społecznego co najmniej 25% środków finansowych z zasobów polityki 
spójności przeznaczyć na kapitał ludzki i inwestycje społeczne; 

9. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego monitorowania wydatków na 
obszary polityki społecznej, tak by środki finansowe były przeznaczane na ukierunkowane 
i skuteczne rozwiązania oraz by unikano zbędnych obciążeń administracyjnych;
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Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

10. ponawia apel do Komisji, by w następnych zaleceniach dla poszczególnych krajów 
poruszyła ona problem ubóstwa osób pracujących, ubóstwa osób mających ograniczony 
dostęp do rynku pracy lub w ogóle z nim nie związanych oraz ubóstwa osób starszych; 
zwraca się do Rady Europejskiej o zatwierdzenie tej wytycznej jako priorytetu;

11. zwraca uwagę na trzy składowe europejskiej strategii aktywnej integracji osób 
wykluczonych z rynku pracy, mianowicie odpowiednie wsparcie dochodu, integracyjny 
charakter rynków pracy oraz dostęp do usług wysokiej jakości;

12. przypomina państwom członkowskim, że strategia aktywnej integracji powinna:

– być zgodna z podejściem do edukacji w perspektywie cyklu życia, zasadą uczenia się 
przez całe życie oraz polityką społeczną i polityką zatrudnienia; 

– być zindywidualizowana, ukierunkowana i dostosowana do potrzeb; 

– zapewniać zintegrowane podejście i szerokie uczestnictwo oraz 

– spełniać warunki niezbędne do zapewnienia uczestnictwa, nie tworząc zarazem 
sytuacji, które uniemożliwiałyby uzyskanie dochodu minimalnego;

13. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wysokiej jakości i dostępności usług 
socjalnych dla ogółu obywateli, szczególnie w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji, 
energii, wody, transportu i komunikacji;

14. nawołuje państwa członkowskie, by rozważyły wprowadzenie standardowych taryf 
socjalnych dla słabszych grup społecznych w dziedzinach takich, jak energia, transport 
publiczny czy mikrokredyty;

15. nawołuje do aktywnego zaangażowania organizacji reprezentujących społeczność romską 
w opracowanie i wdrażanie krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.;

16. wzywa Komisję do przedstawienia konkretnego i szczegółowego planu działania w 
zakresie wdrażania strategii aktywnej integracji w oparciu o udział społeczeństwa 
obywatelskiego; podkreśla, że w tym planie działania należy określić szczegółowy 
harmonogram oraz realistyczne cele jakościowe i ilościowe w oparciu o konkretne 
wskaźniki i obszerny dialog zainteresowanych stron oraz że powinien być on ściśle 
monitowany w ramach otwartej metody koordynacji; 

Zwalczanie ubóstwa dzieci 

17. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Komisji dotyczące ubóstwa dzieci, przedstawione w 
jej komunikacie w sprawie europejskiego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem: 
europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej; przypomina ponadto o 
prawach dziecka zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

18. przypomina, że Konwencja o prawach dziecka ONZ przyznaje wszystkim dzieciom i 
młodzieży prawo do edukacji, w tym również dzieciom i młodzieży nieposiadającym 
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pozwolenia na pobyt w kraju zamieszkania;

19. podkreśla, że w zwalczaniu ubóstwa dzieci należy koncentrować się raczej na 
zapobieganiu niż na działaniach naprawczych oraz że powinno się ono opierać na 
wiodącej zasadzie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji wczesnoszkolnej i usług 
opieki nad dziećmi;

20. w tym kontekście zachęca do tworzenia na większą skalę infrastruktury dla dzieci, takiej 
jak ośrodki rekreacyjne funkcjonujące podczas roku szkolnego i wakacji oraz kulturalne i 
sportowe zajęcia pozaszkolne;

21. podkreśla, że potrzebne są odpowiednie środki do finansowania tych usług, w 
szczególności przeznaczone na politykę w zakresie pomocy dla rodzin ubogich i 
znajdujących się w trudnej sytuacji, takich jak rodziny dzieci niepełnosprawnych, rodziny 
niepełne oraz rodziny wielodzietne;

22. podkreśla znaczenie relacji między rodzicem a dzieckiem oraz koniecznego wsparcia 
rodziców w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, a w ten sposób zapobieżenia 
sytuacji, w której z powodu skrajnego ubóstwa dziecko zostałoby odebrane rodzicom i 
umieszczone w placówce opiekuńczej;

Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności 

23. z zadowoleniem przyjmuje dokument roboczy służb Komisji dotyczący przeciwdziałania 
zjawisku bezdomności; 

24. przypomina wniosek Parlamentu o przyjęcie konkretnego i szczegółowego planu działań 
w zakresie w strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności;

25. podkreśla, że inwestycje w mieszkalnictwo socjalne – oprócz tego, że odgrywają 
kluczową rolę w łagodzeniu skutków ubóstwa – powinny być uznawane za inwestycje 
społeczne prowadzące w perspektywie długoterminowej do tworzenia godziwych miejsc 
pracy i do trwałego rozwoju;

26. nawołuje państwa członkowskie do zniesienia zbędnych obciążeń administracyjnych 
stosowanych w odniesieniu do mieszkalnictwa socjalnego, a także do zwalczania 
wszelkich przejawów dyskryminacji wobec mniejszości i grup znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, aby zapewnić wszystkim równy dostęp do mieszkań; 

27. przypomina, że koszty energii zazwyczaj stanowią znaczną część wydatków gospodarstw 
domowych, w związku z czym nawołuje państwa członkowskie do nadania większej 
mocy ich strategiom w zakresie wsparcia efektywności energetycznej gospodarstw 
domowych;

Usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym

28. domaga się dyrektywy ramowej w sprawie jakości i przystępności usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, na podstawie art. 14 TFUE, szczególnie w dziedzinie 
zdrowia, edukacji, transportu publicznego, energii, wody i komunikacji; 
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Zatrudnienie młodzieży

29. podkreśla, że inwestycje w zatrudnienie młodzieży muszą stanowić najważniejszy 
element krajowych strategii inwestycji w dziedzinie polityki socjalnej;

30. domaga się, by państwa członkowskie podjęły zdecydowane działania w celu zwalczania 
bezrobocia osób młodych, w szczególności poprzez zapobieganie przedwczesnemu 
przerwaniu nauki lub poprzez programy szkoleń i praktyk, a także by opracowały 
kompleksowe strategie dla młodych osób, które nie posiadają zatrudnienia, nie uczą się 
ani nie odbywają szkoleń;

31. podkreśla, że inwestycje społeczne na rzecz młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się pozwoliłyby zmniejszyć obecne straty gospodarcze spowodowane 
wycofaniem się młodych ludzi z rynku pracy, które oszacowano na 153 mld EUR, co 
odpowiada 1,2% unijnego PKB;

32. odnotowuje, że inwestycje społeczne na rzecz młodzieży mogą przybrać formę rozwijania 
partnerstwa między szkołami, ośrodkami szkoleniowymi oraz przedsiębiorstwami 
lokalnymi lub regionalnymi, zapewnienia programów szkoleniowych oraz wysokiej 
jakości praktyk dla młodzieży, programów szkoleń zawodowych we współpracy z 
przedsiębiorstwami, a także programów przyuczania do zawodu z udziałem starszych 
pracowników, tak by zatrudnić i przeszkolić młodych ludzi na konkretnych stanowiskach 
lub zapewnić sprawniejsze przechodzenie ze szkół do zakładów pracy oraz promować 
mobilność na szczeblu europejskim i regionalnym;

33. podkreśla, że potrzebne są porównywalne między państwami członkowskimi dane 
statystyczne dotyczące bezrobocia osób młodych oraz wydatków przeznaczonych na 
młodych ludzi na rynku pracy;

Tworzenie miejsc pracy i rynki pracy

34. ostrzega, że środki oszczędnościowe nie powinny osłabiać jakości zatrudnienia, ochrony 
socjalnej ani norm bezpieczeństwa i higieny pracy;

35. ponownie wzywa państwa członkowskie do przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy w ramach programów inwestycji społecznych, takich jak reformy podatku od 
siły roboczej, które to środki oferują zachęty w dziedzinie zatrudnienia, propagują i 
wspierają samozatrudnienie i zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają warunki ramowe 
prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiają dostęp MŚP do finansowania, 
przekształcają pracę nieformalną lub nierejestrowaną w legalne zatrudnienie, reformują 
rynki pracy w celu poprawy ich elastyczności, dynamiki i włączenia społecznego, oraz 
modernizują system wynagrodzeń, tak by dostosować płace do zmian wydajności;

36. podkreśla potrzebę wykorzystania potencjału tworzenia miejsc pracy w kluczowych 
sektorach, takich jak gospodarka ekologiczna, służba zdrowia i opieka socjalna oraz 
branża technologii informacyjno-komunikacyjnych, co jest możliwe wyłącznie przy 
odpowiednich inwestycjach w nabywanie nowych umiejętności;

37. odnotowuje, że przestrzeganie zasad będących podstawą modelu elastycznego rynku 
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pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) pozwala zapewnić pracownikom zarówno 
odpowiednią ochronę socjalną, dostęp do szkoleń oraz przebieg kariery zawodowej 
pozwalający na zdobycie nowych umiejętności;

Przedsiębiorczość społeczna

38. wyraża zadowolenie, że poświęcono uwagę kwestii przedsiębiorczości społecznej oraz 
dostępu najsłabszych grup społecznych do mikrofinansowania, i podkreśla, że są to 
kluczowe elementy w kontekście inwestycji społecznych, ponieważ umożliwiają one 
stworzenie nowych trwałych miejsc pracy; 

39. ubolewa nad tym, że w komunikacie nie podkreślono ważnej roli, jaką program Grundtvig 
odgrywa w zapobieganiu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu i apeluje do Komisji o 
szerzenie wiedzy o możliwościach udziału w programach uczenia się przez całe życie, o 
kształceniu zawodowym i szkoleniach oraz wzywa państwa członkowskie do poprawy 
jakości i dostępności tych programów;

40. podkreśla, że instrumenty finansowe UE, takie jak europejski fundusz na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej, odgrywają ważną rolę w poprawie dostępu przedsiębiorstw 
społecznych do rynków finansowych;

41. nawołuje Komisję do rozważenia wprowadzenia wspólnych europejskich ram w zakresie 
publikacji danych, które zapewniłyby przejrzystość informacji dotyczących inwestowania 
w przedsiębiorstwa społeczne w państwach członkowskich oraz wspierały wzajemną 
kontrolę;

42. ubolewa, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw opiera się w głównej mierze na 
normach środowiskowych ze szkodą dla norm społecznych, które mają podstawowe 
znaczenie w tworzeniu klimatu społecznego sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu i 
spójności społecznej;

Kwestia płci

43. wyraża zadowolenie, że wymiar płci został uwzględniony w komunikacie Komisji 
dotyczącym strategii w zakresie inwestycji społecznych;

44. popiera Komisję, która wzywa państwa członkowskie do inwestowania w usługi – takie 
jak przystępna cenowo, świadczona w pełnym wymiarze godzin, wysokiej jakości opieka 
na dziećmi, całodzienne szkoły i ośrodki opieki nad osobami starszymi – które pomagają 
w promowaniu równości płci, sprzyjają większej równowadze życia zawodowego i tworzą 
ramy umożliwiające wejście lub powrót na rynek pracy;

45. podkreśla znaczenie systemów edukacyjnych uwzględniających kwestię płci, ponieważ 
dają one dzieciom możliwość odkrycia swoich talentów i w dalszej perspektywie 
pozwalają uniknąć segregacji płciowej na rynku pracy; 

46. wzywa państwa członkowskie do poszanowania równości płci i do ulepszeń w tym 
zakresie w ramach polityki krajowej i krajowych programów reform;
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Fundusze UE

47. podkreśla, że polityka spójności i fundusze strukturalne odgrywają kluczową rolę w 
propagowaniu inwestycji społecznych; podkreśla w tym kontekście wkład Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji w zwalczanie ubóstwa wśród pracowników 
dotkniętych kryzysem oraz rolę europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress 
we wspieraniu przedsiębiorczości;

48. wyraża zadowolenie, że Komisja wskazuje na Europejski Fundusz Społeczny jako na 
główny instrument służący zwiększeniu inwestycji społecznych; w tym kontekście wyraża 
zadowolenie, że co najmniej 25% środków finansowych przeznaczonych na politykę 
spójności musi zostać wpisanych w ramy EFS oraz że 20% wydatków każdego państwa 
członkowskiego pochodzących z EFS musi zostać przeznaczonych na wspieranie 
integracji społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu;

49. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, by wieloletnie ramy finansowe na lata 
2014–2020 zawierały odpowiednie środki budżetowe, aby pobudzać i wspierać inwestycje 
społeczne w UE;

50. wzywa do skoncentrowania wydatków w wysokości 6 mld EUR, przeznaczonych na 
nową inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w pierwszych latach wieloletnich 
ram finansowych, aby zaradzić bezrobociu ludzi młodych i pilnie wprowadzić gwarancje 
dla tej grupy społeczeństwa; podkreśla, że koszty wdrażania gwarancji dla ludzi młodych 
w całej strefie euro są szacowane przez Międzynarodową Organizację Pracy na 21 mld 
EUR, w związku z czym nawołuje do zwiększenia przyznanych już środków w ramach 
przeglądu wieloletnich ram finansowych;

51. wyraża zadowolenie, że Komisja zamierza zbadać wykorzystanie nowych instrumentów 
finansowych, a w szczególności obligacji w dziedzinie inwestycji społecznych, tak by 
poprawić skuteczność publicznych inwestycji społecznych; wzywa Komisję do 
przedstawienia bardziej szczegółowych propozycji w tym zakresie; 

Wymiar społeczny UGW

52. uważa, że dyscyplina budżetowa w strefie euro powinna być mierzona nie tylko przy 
pomocy wskaźników budżetowych i makroekonomicznych, ale powinno się je uzupełnić 
o wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wskaźniki społeczne, aby zapewnić właściwy 
poziom inwestycji społecznych w państwach członkowskich, a co się z tym wiąże –
zagwarantować trwałość modelu społecznego UE;

53. przypomina, że pakt społeczny dla Europy powinien opierać się na następujących 
fundamentach: 

– ustanowione europejskie zarządzanie gospodarcze powinno zostać uzupełnione 
lepszym zarządzaniem społecznym, w pełnym poszanowaniu autonomii partnerów 
społecznych oraz przy uwzględnieniu znaczenia dialogu społecznego i rozmów 
trójstronnych;

– należy zdefiniować instrumenty w celu wprowadzenia europejskiej gwarancji dla 
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młodzieży oraz zapewnienia: wysokiej jakości ram dla programów szkoleniowych i 
programów praktyk, godziwych i dostępnych usług publicznych, płac pozwalających na 
godziwe życie z zapewnieniem minimalnych dochodów zapobiegających ubóstwu osób 
pracujących, dostępu do ochrony socjalnej i możliwości przenoszenia praw 
emerytalnych, dostępu do przystępnego cenowo i odpowiedniego budownictwa 
socjalnego, podstawowej ochrony socjalnej dla zapewnienia równego dostępu do 
podstawowych usług opieki zdrowotnej i gwarancji posiadania środków do życia, 
wdrażania protokołu społecznego w celu ochrony podstawowych praw społecznych i 
pracowniczych, równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości oraz równych praw 
dla wszystkich, odnowionej strategii w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa;

– nowa inicjatywa ustawodawcza dotycząca prawa parlamentów narodowych do 
zwrócenia się do Komisji o przedstawienie inicjatywy ustawodawczej, stanowiąca rodzaj 
zielonej karty, w oparciu o art. 352 Traktatu;

– zapewnienie odpowiednich środków z przeznaczeniem na inwestycje społeczne, w tym 
25% w ramach finansowania polityki spójności z EFS, obligacji projektowych na 
inwestycje społeczne oraz wspólnych celów inwestycyjnych w dziedzinie edukacji;

54. wzywa Komisję do przedstawienia informacji dotyczących wykonalności i wartości 
dodanej wprowadzenia minimalnego zasiłku dla bezrobotnych; 

55. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji 
i Radzie.


