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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: 
zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rocznej strategii 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r. (COM(2019)0650),

– uwzględniając wniosek Komisji i Rady z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wspólnego 
sprawozdania o zatrudnieniu towarzyszący komunikatowi Komisji w sprawie rocznej 
strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r. (COM(2019)0653),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczące zalecenia Rady 
w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro (COM(2019)0652),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 17 grudnia 2019 r. pt. „Sprawozdanie 
przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania 2020” (COM(2019)0651),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ogólnej oceny 
projektów planów budżetowych na 2020 r. (COM(2019)0900),

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju przyjęte przez światowych przywódców 
we wrześniu 2015 r. i zatwierdzone przez Radę, która podkreśliła swoje zaangażowanie 
w ich realizację,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 

– uwzględniając uwagi końcowe Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami 
z dnia 3 września 2015 r. na temat wstępnego sprawozdania Unii Europejskiej dla tegoż 
komitetu z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wdrażania Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie dostępu 
pracowników i osób samozatrudnionych do ochrony socjalnej1,

– uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/1181 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich2,

– uwzględniając Europejski filar praw socjalnych proklamowany przez Radę Europejską, 
Parlament Europejski i Komisję Europejską w listopadzie 2017 r.,

– uwzględniając wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej w latach 
2019–2024 pt. „Unia, która mierzy wyżej” przedstawione przez przewodniczącą 

1 Dz.U. C 387 z 15.11.2019, s. 1.
2 Dz.U. L 185 z 11.7.2019, s. 44.
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Komisji Ursulę von der Leyen,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie silnej Europy 
socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji (COM(2020)0014),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 8 listopada 2019 r. pt. „Labour Market and 
Wage Developments in Europe – Annual Review 2019” (Zmiany na rynku pracy 
i w zakresie wynagrodzeń w Europie – roczny przegląd za 2019 r.),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie nowego 
europejskiego programu na rzecz umiejętności: wspólne działania na rzecz 
wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności 
(COM(2016)0381),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie Europejskiego 
programu na rzecz gospodarki dzielenia się (COM(2016)0356),

– uwzględniając pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (dyrektywy (UE) 
2018/8493, 2018/8504, 2018/8515 i 2018/8526),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 października 2019 r. w sprawie polityki 
zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie europejskiego 
semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne 
w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.8, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie edukacji w erze 
cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sytuacji kobiet 
niepełnosprawnych10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie usług opieki w UE 
na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci11,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2018 r. w sprawie metod reintegracji 
pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości po poważnym urazie lub 
chorobie12,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zwalczania 

3 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 93.
4 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 100.
5 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 109.
6 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 141.
7 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0033.
8 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0202.
9 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0485.
10 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0484.
11 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0464.
12 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0325.
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nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi13,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2017 r. w sprawie strategii 
politycznych na rzecz zagwarantowania dochodu minimalnego jako narzędzia walki 
z ubóstwem14,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nowego 
europejskiego programu na rzecz umiejętności15,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie Europejskiego 
filaru praw socjalnych16,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie ubóstwa: perspektywa 
płci17,

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia 
europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania 
pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej18,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie strategicznych ram 
UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–202019,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
19 września 2018 r. w sprawie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami20,

– uwzględniając badanie OECD z dnia 15 czerwca 2018 r. pt. „A Broken Social Elevator? 
How to Promote Social Mobility” (Zepsuta winda społeczna? Jak promować mobilność 
społeczną),

– uwzględniając debatę z przedstawicielami parlamentów narodowych na temat 
priorytetów europejskiego semestru w 2020 r.,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Kultury i Edukacji,

– uwzględniając stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Praw 
Kobiet i Równouprawnienia,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że w drugim kwartale 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 

13 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 89.
14 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 156.
15 Dz.U. C 337 z 20.9.2018, s. 135.
16 Dz.U. C 242 z 10.7.2018, s. 24.
17 Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 93.
18 Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 157.
19 Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 117.
20 Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 37.
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20–64 lat wyniósł w UE 73,9 %, a w strefie euro 72,7 %;

B. mając na uwadze, że w 2018 r. wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników (55–64) 
wzrósł do 58,7 %; mając na uwadze, że starsi pracownicy nadal są głównym motorem 
wzrostu zatrudnienia; mając na uwadze, że brak odpowiednich usług opiekuńczych 
stanowi barierę, która nie pozwala starszym pracownikom, zwłaszcza kobietom, 
pozostać na rynku pracy;

C. mając na uwadze, że wczesne kończenie nauki i słabe wyniki w nauce stoją na 
przeszkodzie zatrudnieniu i wzrostowi gospodarczemu; 

D. mając na uwadze, że niedobór siły roboczej w niektórych państwach członkowskich 
osiągnął poziom krytyczny i stanowi barierę uniemożliwiającą dalszy rozwój 
gospodarczy;

E. mając na uwadze, że dialog społeczny jest podstawowym elementem europejskiego 
modelu społecznego; mając na uwadze, że dialog społeczny uległ osłabieniu, a zasięg 
rokowań zbiorowych zmniejszył się w całej Europie, przy czym między 
poszczególnymi państwami członkowskimi istnieją w tej kwestii ogromne różnice; 

F. mając na uwadze, że nierówności dochodowe utrzymują się na wysokim poziomie; 
mając na uwadze, że polityka oszczędnościowa w dziedzinie wynagrodzeń oraz 
konkurencja w zakresie podatków i kosztów pracy szkodzą jednolitemu rynkowi, 
pogłębiają nierówności i jeszcze bardziej osłabiają pozycję osób nisko uposażonych; 
mając na uwadze, że w większości państw członkowskich międzypokoleniowa 
mobilność społeczna jest ograniczona;

G. mając na uwadze, że ponad jedna piąta Europejczyków jest zagrożona ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym; 

H. mając na uwadze, że kraje najciężej dotknięte kryzysem finansowym musiały również 
dokonać najostrzejszych cięć wydatków publicznych, które mogły pobudzić wzrost 
gospodarczy; mając na uwadze, że cięcia socjalne mają szkodliwy wpływ na osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji oraz hamują wzrost gospodarczy; 

I. mając na uwadze, że odpowiednie płace minimalne są niezbędne, aby ograniczyć 
ubóstwo pracujących, zmniejszyć nierówności i stworzyć popyt;

1. z zadowoleniem przyjmuje roczną strategię zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
na 2020 r. oraz zmianę ukierunkowania europejskiego semestru poprzez włączenie 
celów zrównoważonego rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu jako podstawy 
nowego europejskiego modelu wzrostu; przypomina, że zrównoważony rozwój i 
włączenie społeczne powinny stać się centralnym elementem w kształtowaniu unijnej 
polityki gospodarczej, tak by cele społeczne i ekologiczne były traktowane na równi 
z dyscypliną budżetową;

2. zwraca się do Komisji, aby w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju 
wyznaczyła unijne cele i główne wskaźniki pozwalające zmierzyć skuteczność decyzji 
politycznych i lepiej ukierunkować finansowanie;
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3. z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego Europejskiego filaru praw socjalnych; zwraca uwagę na kluczową rolę 
tablicy wskaźników społecznych w europejskim semestrze; apeluje do Komisji 
o wzmocnienie tej tablicy przez dodanie do niej wskaźników odzwierciedlających 
wszystkie 20 zasad Europejskiego filaru praw socjalnych;

4. jest zaniepokojony, że stopy bezrobocia i długotrwałego bezrobocia w niektórych 
państwach członkowskich wciąż są wysokie; apeluje o nowy instrument finansowy 
przeciwdziałający długotrwałemu bezrobociu dzięki wsparciu finansowemu dla 
środków i projektów realizowanych w regionach, gdzie długotrwałe bezrobocie 
utrzymuje się powyżej średniej;

5. jest zaniepokojony ograniczoną międzypokoleniową mobilnością społeczną i wzrostem 
nierówności dochodowych w porównaniu z poziomem sprzed kryzysu; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do przeciwdziałania nierównościom dochodowym; podkreśla, 
że systemy opodatkowania oraz zabezpieczenia społecznego należy konstruować tak, 
aby ograniczyć nierówności i wspierać równość szans;

6. z zadowoleniem przyjmuje konsultacje Komisji w sprawie europejskich ram na rzecz 
płac minimalnych; apeluje o zapewnienie odpowiedniego poziomu płac minimalnych za 
pomocą układów zbiorowych lub stosownych przepisów zgodnych z tradycjami 
poszczególnych krajów; apeluje o koordynację działań na poziomie UE, aby osiągnąć 
rzeczywisty wzrost płac, zapobiec niezdrowej konkurencji w postaci ciągłego spadku 
kosztów pracy i zwiększyć pozytywną konwergencję społeczną dla wszystkich 
obywateli; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia zakresu rokowań 
zbiorowych na szczeblu sektorowym i zaangażowania partnerów społecznych w 
kształtowanie polityki, także w ramach europejskiego semestru;

7. ponownie wyraża zaniepokojenie wysoką liczbą osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym; szczególnie martwi go skala ubóstwa dzieci i osób 
pracujących; wzywa Komisję do przedstawienia kompleksowej europejskiej strategii 
walki z ubóstwem i ustanowienia europejskiej gwarancji dla dzieci dysponującej 
odpowiednimi środkami finansowymi i przemyślanymi usługami wsparcia;

8. zwraca się do Komisji o przedstawienie dyrektywy ramowej w sprawie systemów 
godziwego dochodu minimalnego, by zapewnić w ten sposób minimum ochrony 
socjalnej;

9. apeluje o zintegrowane działania w odpowiedzi na brak mieszkań po przystępnych 
cenach, złe warunki mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe i bezdomność;

10. jest zaniepokojony utrzymującym się odsetkiem osób wcześnie kończących naukę i 
rosnącym odsetkiem uczniów uzyskujących słabe wyniki; wzywa państwa 
członkowskie do udoskonalenia ich systemów edukacji; podkreśla, że na wyniki 
edukacyjne negatywny wpływ mają również wykluczenie społeczne, ubóstwo i 
segregacja, które także należy zwalczać;

11. apeluje do Komisji i państw członkowskich o poprawę równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym oraz zapewnienie równego wynagrodzenia za tę samą pracę 
w tym samym miejscu; wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz zniesienia luki 
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płacowej i emerytalnej między kobietami a mężczyznami oraz czynników 
zniechęcających kobiety do pracy; apeluje o ogólnodostępne i przystępne cenowo 
wysokiej jakości usługi w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej edukacji, a także 
usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki, w tym osób starszych;

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie przepisów dotyczących nowych form zatrudnienia i 
poprawę warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych;

13. apeluje do Komisji i państw członkowskich o zdwojenie wysiłków zmierzających do 
większej integracji na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami przez usuwanie barier 
i tworzenie zachęt do ich zatrudnienia;

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie poziomu finansowania polityki spójności; sprzeciwia 
się w związku z tym propozycji ograniczenia środków na Europejski Fundusz 
Społeczny Plus mimo rozszerzenia jego zakresu; podkreśla, że należy lepiej dostosować 
europejski semestr do środków dostępnych w ramach polityki społecznej i polityki 
spójności oraz do celów politycznych Unii;

15. podkreśla, że należy systematycznie przeciwdziałać zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do przedstawienia propozycji europejskiego 
systemu reasekuracji świadczeń dla bezrobotnych, który będzie skuteczniej chronił 
pracowników i zmniejszy presję wywieraną na finanse publiczne przez zewnętrzne 
wstrząsy;

16. podkreśla, że decydujące znaczenie ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie odpowiednich inwestycji społecznych i środowiskowych 
pozwalających na prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, wdrożenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych i realizację celów zrównoważonego rozwoju dzięki wyłączeniu 
wydatków socjalnych z reguł fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi zwiększenie 
inwestycji w kapitał ludzki, umiejętności i zdrowie;

17. wzywa państwa członkowskie, aby przeniosły opodatkowanie z pracy na inne źródła, 
w przypadku których będzie ono miało mniej szkodliwy wpływ na trwały wzrost 
gospodarczy; apeluje o wprowadzenie do budżetu unijnego nowych zasobów własnych, 
które dadzą Unii narzędzia pozwalające sprawniej reagować na obecne i przyszłe 
wyzwania;

18. przypomina, że praworządność, obejmująca m.in. niezależny i skuteczny system 
wymiaru sprawiedliwości, wysokiej jakości administrację publiczną i system zamówień 
publicznych oraz solidne ramy antykorupcyjne, stanowi podstawę stabilnego otoczenia 
biznesowego, dobrze działających rynków pracy i właściwego wykorzystania funduszy 
unijnych i dlatego powinna być nadal częścią europejskiego semestru;

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


