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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji
(2020/2084(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 3 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 9, 151, 152, 153, 156, 157 i 162 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając Protokoły 1, 8 i 28 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej tytuł 
IV poświęcony solidarności,

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

– uwzględniając agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030,

– uwzględniając konwencje MOP, w szczególności konwencję dotyczącą inspekcji pracy 
z 1947 r. (nr 81),

– uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ, w szczególności cele nr 1, 3, 4, 5, 
8, 10 i 13,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 stycznia 2020 r. pt. „Silna Europa socjalna 
na rzecz sprawiedliwej transformacji” (COM(2020)0014),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu (COM(2019)0640),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. pt. „Decydujący moment dla 
Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację” (COM(2020)0456),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. pt. „Budżet UE napędza plan 
odbudowy Europy” (COM(2020)0442),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. pt. „Dostosowany program 
prac Komisji na 2020 r.” (COM(2020)0440),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 28 maja 2020 r. dotyczący rozporządzenia Rady 
ustanawiającego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia 
odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 (COM(2020)0441),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. pt. „Kształtowanie cyfrowej 
przyszłości Europy” (COM(2020)0067),
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– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 1 lipca 2020 r. dotyczący zalecenia Rady 
w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej 
konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (COM(2020)0275),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji dołączony do wniosku dotyczącego 
zalecenia Rady dotyczącego „Pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla 
młodzieży” (SWD(2000)0124),

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki 
zatrudnienia państw członkowskich1,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na 
szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 października 2019 r. w sprawie polityki 
zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro3,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki 
zatrudnienia państw członkowskich4,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie 
europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie 
i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 
2020 r.,

– 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.,

– uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/1181 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich5,

– 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.6,

– uwzględniając „Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0194.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0180.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0033.
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0337.
5 Dz.U. L 185 z 11.7.2019, s. 44.
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0202.
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(2019–2024): Unia, która mierzy wyżej” przedstawione przez przewodniczącą Komisji 
Ursulę von der Leyen,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
23 stycznia 2019 r. w sprawie dialogu społecznego w zakresie innowacji w gospodarce 
cyfrowej,

– uwzględniając europejską prognozę gospodarczą Komisji z wiosny 2020 r., 
opublikowaną w dniu 6 maja 2020 r.,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
18 września 2020 r. w sprawie godziwych płac minimalnych w całej Europie,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
15 lipca 2020 r. w sprawie planu odbudowy dla Europy i wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–2027,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
11 grudnia 2019 r. pt. „Wspólne minimalne normy w dziedzinie ubezpieczenia od utraty 
pracy w państwach członkowskich UE – konkretny krok w kierunku skutecznego 
wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych”,

– uwzględniając badanie Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy (Eurofound) „COVID-19: Reakcje polityczne w całej Europie”,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji oraz Komisję 
Praw Kobiet i Równouprawnienia,

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

A. mając na uwadze, że zrównoważony rozwój jest podstawowym celem Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że społeczna gospodarka rynkowa opiera się na dwóch 
uzupełniających się filarach, a mianowicie na egzekwowaniu reguł konkurencji 
i solidnych środkach polityki społecznej;

B. mając na uwadze, że strategia „Europa 2020” została zainicjowana w 2010 r. w celu 
promowania inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; mając na uwadze, że pomimo słów „zrównoważony” 
i „sprzyjający włączeniu społecznemu” podczas wdrażania strategii lizbońskiej 
pierwszeństwo przed większością innych celów przyznano wzrostowi;

C. mając na uwadze, że systemy opieki społecznej obejmują zabezpieczenie społeczne, 
opiekę zdrowotną, edukację, mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar sprawiedliwości 
i usługi socjalne dla grup szczególnie wrażliwych; mając na uwadze, że dialog 
społeczny i rokowania zbiorowe są kluczowymi instrumentami pracodawców 
i związków zawodowych stosowanymi w celu ustalenia godziwych płac i warunków 
pracy;
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D. mając na uwadze, że kluczowe obszary polityki dla inwestycji społecznych obejmują 
zabezpieczenie społeczne, opiekę zdrowotną, edukację, mieszkalnictwo, zatrudnienie, 
wymiar sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup szczególnie wrażliwych;

E. mając na uwadze, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia w większości państw 
członkowskich stale rosła liczba osób bezdomnych, zwiększając się finalnie o 70 %;

F. mając na uwadze, że spodziewany jest dalszy wzrost polaryzacji pracy i oczekuje się, że 
będzie więcej miejsc pracy wymagających najwyższych i najniższych kwalifikacji;

G. mając na uwadze, że stopa bezrobocia przekracza 7 %, a stopa bezrobocia młodzieży 
sięgnęła 17 % i spodziewany jest jej dalszy wzrost z powodu pandemii COVID-197;

H. mając na uwadze, że kryzys ujawnił nadużycia w zakresie praw pracowników 
transgranicznych i sezonowych; 

I. mając na uwadze, że na kryzys spowodowany pandemią COVID-19 narażone są 
zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością;

1. podkreśla, że UE rozpoczęła transformację w kierunku niskoemisyjnej, neutralnej dla 
klimatu, zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym, której musi towarzyszyć 
wzrost dobrostanu, postęp społeczny, bezpieczeństwo, dobrobyt, równość i włączenie 
społeczne; uważa, że zrównoważony rozwój społeczny jest podstawowym warunkiem 
wstępnym sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji cyfrowej 
i ekologicznej; jest zdania, że okres odbudowy należy wykorzystać na reformy oparte 
na solidarności, integracji, sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwym podziale 
bogactwa, równości płci, wysokiej jakości publicznych systemach opieki społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnieniu i zrównoważonym wzroście gospodarczym;

2. podkreśla, że należy opracować ambitną agendę polityczną, która będzie zawierała 
możliwe do zidentyfikowania, jasne i obowiązkowe cele i wskaźniki zrównoważonego 
rozwoju społecznego; zwraca uwagę, że kolejny Szczyt Społeczny UE, który ma się 
odbyć w maju 2021 r. w Porto, byłby doskonałą okazją do przyjęcia takiej agendy na 
najwyższym szczeblu politycznym przez przywódców 27 państw członkowskich oraz 
Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej;

Ramy zarządzania dla postępu społecznego

3. uważa, że w agendzie z Porto należy przyjąć podwójne podejście, tj. należy 
skoncentrować się na tej części agendy UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
która dotyczy zrównoważonego rozwoju społecznego, a jednocześnie utorować drogę 
do urzeczywistnienia zasad Europejskiego filaru praw socjalnych poprzez ustanowienie 
ambitnych celów i instrumentów; zwraca uwagę, że ograniczony sukces społecznego 
wymiaru strategii lizbońskiej wynikał częściowo z dobrowolnego charakteru 
uczestnictwa państw członkowskich i z braku skutecznego wdrażania; 

4. podkreśla, że cele nowej agendy na rzecz silnej Europy socjalnej należy wzmocnić 
poprzez obowiązkową wykonalność na wzór zobowiązań gospodarczych 

7 Statystyki bezrobocia: Eurostat, lipiec 2020 r.
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i środowiskowych, których przestrzeganie jest powiązane z dostępem do funduszy 
europejskich; jest przekonany, że ramy zarządzania dla Europy socjalnej 
i zrównoważonej powinny opierać się na następujących reformach: włączenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i protokołu w sprawie postępu społecznego do 
Traktatów, przyznanie ochronie praw socjalnych pierwszeństwa przed ochroną swobód 
gospodarczych na jednolitym rynku oraz przyjęcie paktu na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i postępu społecznego, który nada celom społecznym i celom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obowiązkowy charakter; 

Środki finansowe na silną i zrównoważoną Europę socjalną

5. wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania elastyczności fiskalnej w celu 
zapobiegania społecznym skutkom kryzysu związanego z pandemią COVID-19 i ich 
łagodzenia; podkreśla znaczenie wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych 
w kontekście planu odbudowy dla Europy na tym samym poziomie co Zielony Ład 
i transformacja cyfrowa; w związku z tym apeluje, aby w przyszłych reformach 
związanych z pakietem na rzecz odbudowy traktowano pozytywną konwergencję 
społeczną jako jeden z głównych celów krajowych programów reform, w tym poprzez 
wsparcie finansowe; w tym kontekście uważa, że obok celów gospodarczych 
i środowiskowych w planie odbudowy należy uwzględnić cele nowej agendy z Porto na 
2030 r.;

6. podkreśla, że inwestycje społeczne w pakiecie na rzecz odbudowy powinny odpowiadać 
ambitnym celom agendy z Porto, aby zapewnić również niezbędne wsparcie finansowe, 
oraz że, jako takie, konkretne plany na rzecz postępu społecznego powinny być 
uzupełnieniem krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu;

7. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie europejskiego instrumentu tymczasowego 
wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji 
nadzwyczajnej (SURE); zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości wprowadzenia 
stałego instrumentu szczególnego w tym zakresie; podkreśla, że przedsiębiorstwa 
korzystające z publicznego wsparcia finansowego nie mogą zwalniać pracowników, 
obniżać wynagrodzeń, ograniczać praw i ochrony pracowników ani wypłacać premii 
kadrze kierowniczej bądź dywidend akcjonariuszom;

8. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź europejskiego programu reasekuracji świadczeń 
dla osób bezrobotnych;

9. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji; przypomina, że walka ze zmianą klimatu i wynikające z niej zmiany 
strukturalne będą miały poważny wpływ na wiele regionów europejskich i ich 
mieszkańców;

10. wyraża zaniepokojenie w związku z tym, że w kontekście odbudowy po wybuchu 
pandemii COVID-19 w nadchodzących latach nieuchronnie trzeba będzie się zająć 
problemem ubóstwa dzieci; podkreśla, że państwa członkowskie powinny przeznaczyć 
co najmniej 5 % środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) w ramach 
zarządzania dzielonego na wsparcie działań w zakresie europejskiej gwarancji dla 
dzieci; uznaje za niezbędne utworzenie oddzielnej linii budżetowej w ramach EFS+ na 
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europejską gwarancję dla dzieci, z przydziałem środków w wysokości 20 mld EUR;

11. w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji dotyczące wzmocnienia 
europejskiej gwarancji dla młodzieży;

Agenda z Porto: cele i propozycje

12. uważa, że agenda silnej Europy socjalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wskaźniki dobrostanu gospodarczego, społecznego i środowiskowego, 
a także obszary takie jak: godna praca, sprawiedliwość społeczna i równość szans, 
solidne systemy opieki społecznej i sprawiedliwa mobilność;

1. Godna praca oraz zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu rynki pracy

13. wzywa Komisję do przedstawienia ram prawnych dotyczących płac minimalnych 
i rokowań zbiorowych w celu wyeliminowania ubóstwa pracujących i wspierania 
rokowań zbiorowych; ponawia swój apel do Komisji o przeprowadzenie badania 
dotyczącego wskaźnika płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie, 
który to wskaźnik mógłby służyć jako narzędzie odniesienia dla partnerów społecznych;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zobowiązały się do osiągnięcia do 2030 r. 
zasięgu rokowań zbiorowych na poziomie 90 %;

15. apeluje o wzmocniony instrument gwarancji dla młodzieży, aby wspierać inicjatywy, 
takie jak powyższe, w celu zmniejszenia bezrobocia długotrwałego i bezrobocia 
młodzieży o co najmniej 50 % do 2030 r.;

16. wzywa Komisję do uwzględnienia ogólnego celu, jakim jest podniesienie jakości pracy 
na szczeblu europejskim, w procesie semestru i tablicy wskaźników społecznych, aby 
ukierunkować i oceniać wkład polityki zatrudnienia w państwach członkowskich we 
wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju i Europejskiego filaru praw socjalnych;

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dążyły do zmniejszenia zatrudnienia 
tymczasowego, tak aby stanowiło mniej niż 10 % całkowitego zatrudnienia, przy czym 
by ponad 80 % utworzonych miejsc pracy było średnio lub wysoko płatnych 
i skoncentrowanych w zrównoważonych sektorach; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wyeliminowania praktyki umów zerogodzinowych;

18. wzywa państwa członkowskie, aby zobowiązały się do wyeliminowania do 2030 r. 
zgonów związanych z pracą; apeluje do Komisji o przedstawienie ambitnych wniosków 
dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i zaburzeń związanych ze 
stresem; apeluje do Komisji o przedstawienie strategicznego programu UE dla 
opiekunów, który byłby krokiem w kierunku jakościowego wzmocnienia pozycji 
sektora opieki zdrowotnej w UE;

19. wzywa Komisję, aby przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie godnych 
warunków pracy i praw w gospodarce cyfrowej oraz aby dyrektywa ta obejmowała 
również pracowników niestandardowych, pracowników przedsiębiorstw będących 
platformami internetowymi i osoby samozatrudnione; nalega, aby Komisja uwzględniła 
w tej dyrektywie minimalne normy dotyczące uczciwej telepracy i prawo do bycia 



PR\1213614PL.docx 9/13 PE657.413v01-00

PL

offline;

20. wzywa Komisję do wprowadzenia nowej dyrektywy ramowej w sprawie prawa 
pracowników do otrzymywania informacji, wyrażania opinii w drodze konsultacji 
i uczestniczenia w przypadku form spółek europejskich, w tym łańcuchów 
podwykonawców i franczyz, a także przedsiębiorstw korzystających z europejskich 
instrumentów mobilności spółek, tak aby ustanowić minimalne normy; wzywa również 
do przeglądu dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej;

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia warunków i wymogów 
niezbędnych do tego, by do 2030 r. co najmniej 80 % przedsiębiorstw było objętych 
porozumieniami dotyczącymi zrównoważonego ładu korporacyjnego;

22. nalega, aby państwa członkowskie zwiększyły swoje zdolności egzekucyjne, tak aby 
najpóźniej do 2030 r. osiągnąć współczynnik, zgodnie z którym na 10 000 
zatrudnionych przypada co najmniej jeden inspektor pracy; 

2. Sprawiedliwość społeczna i równość szans

23. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyspieszenia wdrażania europejskiej 
gwarancji dla dzieci, aby do 2030 r. każde dziecko w UE miało pełny dostęp do 
wysokiej jakości i bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad dziećmi, a także 
miało zapewnione przyzwoite warunki mieszkaniowe i odpowiednie żywienie;

24. nalega, aby Komisja zaproponowała ramy dla systemów dochodów minimalnych, 
obejmujące zasięg na poziomie 100 %; 

25. wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby zobowiązały się do zlikwidowania luki 
płacowej między kobietami a mężczyznami – i wynikającej z niej luki emerytalnej – 
dążąc do celu 0 % do 2030 r., oraz aby przedstawiły ramy prawne dotyczące 
przejrzystości wynagrodzeń;

26. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zobowiązały się do wyeliminowania 
efektu szklanego sufitu w zarządach spółek giełdowych poprzez wprowadzenie celu, 
jakim jest osiągnięcie co najmniej 40 % reprezentacji kobiet na stanowiskach 
kierowniczych wyższego szczebla;

27. wzywa Komisję do przedstawienia europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 
po 2020 r.; popiera promowanie szkolenia zawodowego, w tym dla grup szczególnie 
wrażliwych i osób z niepełnosprawnościami;

3. Solidne systemy opieki społecznej

28. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zainwestowania 30 % środków 
z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na wdrażanie zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych w celu wyeliminowania ubóstwa; 

29. podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie mają wobec obywateli obowiązek 
zapewnienia im powszechnego dostępu do przyzwoitych i przystępnych cenowo 
mieszkań; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zintensyfikowania starań na 
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rzecz inwestowania w przystępne cenowo mieszkania, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe grup o niskich i średnich dochodach (trzy dolne kwintyle), dopilnowując, 
by co najmniej 30 % wszystkich nowo budowanych domów stanowiło przystępne 
cenowo mieszkania dla obu tych grup dochodowych, oraz aby wyeliminować ubóstwo 
energetyczne do 2030 r.;

30. nalega, aby wszyscy pracownicy byli objęci systemem zabezpieczenia społecznego 
i mieli prawo do zasiłku dla bezrobotnych, płatnego zwolnienia chorobowego, 
ubezpieczenia wypadkowego i ochrony przed niesprawiedliwym zwolnieniem;

31. podkreśla, że wszystkim należy zagwarantować powszechny dostęp do publicznych 
emerytur i emerytur socjalnych w odpowiedniej wysokości, wypłacanych w systemie 
opartym na zasadzie solidarności; 

4. Sprawiedliwa mobilność

32. wzywa Komisję do przeglądu dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej w celu 
ustanowienia ram prawnych, które zapewniają godne warunki pracy i równe 
traktowanie pracownikom sezonowym w UE i pracownikom mobilnym mającym 
podpisane umowy o pracę na czas określony z agencjami pracy tymczasowej lub 
innymi rodzajami pośredników na rynku pracy; podkreśla, że w takich ramach 
prawnych należy uwzględnić: zakaz prowadzenia przez pośredników na rynku pracy, 
którzy nie przestrzegają dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej, działalności na 
jednolitym rynku, gwarantowaną płacę minimalną, gwarantowaną minimalną liczbę 
godzin tygodniowo/miesięcznie, których pracodawca nie może odliczyć w żadnej 
pozycji z płacy minimalnej, brak potrąceń z wynagrodzenia w przypadku umów o pracę 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, gwarantowane równe traktowanie każdej osoby, 
która w danym państwie członkowskim jest chroniona jako pracownik pracujący w tym 
samym przedsiębiorstwie/sektorze, wymóg, zgodnie z którym wszystkie agencje pracy 
tymczasowej działające na rynku wewnętrznym muszą być wpisane do europejskiego 
rejestru i mieć certyfikat uprawniający do prowadzenia działalności na jednolitym 
rynku, a także sankcje nakładane na firmy stosujące nieuczciwe praktyki rekrutacyjne 
i handlujące ludźmi w celu wyzysku w pracy;

33. podkreśla, że praktyki polegające na zakładaniu spółek zależnych lub tworzeniu 
łańcuchów podwykonawców w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne bez 
zapewnienia skutecznego ubezpieczenia społecznego są w praktyce szkodliwe dla 
zrównoważonego charakteru systemów opieki społecznej i muszą zostać uwzględnione 
przez Komisję i państwa członkowskie; wzywa Komisję do podjęcia działań 
ustawodawczych w celu ograniczenia możliwej długości łańcucha podwykonawców, 
a także zapewnienia ogólnej solidarnej odpowiedzialności w całym łańcuchu 
podwykonawstwa z myślą o ochronie praw pracowników;

34. podkreśla, że aby Europejski Urząd ds. Pracy był skuteczny w zwalczaniu dumpingu 
socjalnego oraz wyzysku pracowników i nadużyć wobec nich, należy zapewnić mu 
możliwość przeprowadzania kontroli oraz nakładania sankcji i kar na przedsiębiorstwa, 
które nie przestrzegają przepisów; wzywa Komisję do uwzględnienia tej kwestii 
w ocenie mandatu Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

35. wyraża głębokie zaniepokojenie obecnym wzrostem udziału obywateli państw trzecich 
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w sektorach, które są znane z niepewnych warunków pracy i przypadków nadużyć;

36. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Europejski rynek pracy przechodzi poważne zmiany. Zmiany te stwarzają wyzwania i nowe 
możliwości, które mają wpływ na wszystkie państwa członkowskie i wszystkich 
Europejczyków. 

Społeczna gospodarka rynkowa opiera się na sprawiedliwości i uczciwości społecznej. 
Powinniśmy pomóc naszemu społeczeństwu skutecznie stawić czoła tym zmianom, aby 
zyskało większą odporność w celu osiągnięcia najwyższych standardów jakości życia, oraz 
aby wspierać dobrostan. Doświadczając ekologicznej i cyfrowej transformacji, a także 
starzenia się społeczeństwa, zdajemy sobie sprawę, że europejska gospodarka, stosunki pracy 
i sprawy społeczne będą wymagały odpowiedniego i bardzo szybkiego dostosowania.

Obecnie w UE odnotowuje się rekordowy poziom zatrudnienia, tj. 241,5 mln osób. 
Międzynarodowy kryzys finansowy i obecny kryzys związany z pandemią często utrudniają 
jednak osobom pracującym zaspokojenie ich codziennych potrzeb. Godziwa płaca minimalna 
dla pracowników zatrudnionych w UE może pozwolić na godne życie. Oto niektóre 
z głównych wyzwań, z którymi próbujemy się zmierzyć i na które zwracamy uwagę 
w sprawozdaniu: apel o godne życie dla pracowników i godziwą płacę minimalną, 
przeciwdziałanie ciągłemu wzrostowi bezrobocia młodzieży, pomoc nisko 
wykwalifikowanym pracownikom w korzystaniu z uczenia się przez całe życie, zapewnienie 
zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę i zniwelowanie różnic w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn, przystępne cenowo mieszkania, włączenie społeczne osób 
z niepełnosprawnościami i ich dostęp do rynku pracy, modernizacja infrastruktury opieki 
zdrowotnej i przystępny cenowo dostęp do niej, walka z chorobami i, co najważniejsze, walka 
z rakiem, o której mowa w programie Komisji Europejskiej. Wyzwania te zostały 
spotęgowane przez kryzys związany z pandemią COVID-19, co sprawia, że niezbędne jest 
wezwanie w tym strategicznym sprawozdaniu do podjęcia działań.

Sprawiedliwa transformacja oznacza przejście na bardziej ekologiczną i cyfrową gospodarkę, 
która ma horyzontalny i dogłębny wpływ na regiony, miasta i lokalną ludność, a także na 
różne sektory i pracowników. 
Aby zapewnić sprawiedliwą transformację, niezwykle ważne jest uwzględnienie aspektów 
społecznych w nadchodzącym procesie decyzyjnym. Tylko wówczas, gdy zainwestujemy 
w kapitał ludzki i zapewnimy odpowiednią ochronę każdemu pracownikowi, możemy 
zagwarantować, że nikt nie zostanie pominięty. Osiągnięcie sprawiedliwej transformacji jest 
bezpośrednio związane z wdrażaniem Europejskiego filaru praw socjalnych i jego 
20 kluczowych zasad.

Celem niniejszego sprawozdania jest podkreślenie najważniejszych wyzwań, z jakimi w ciągu 
najbliższych dziesięciu lat będą się mierzyć europejski rynek pracy, regiony, sektory 
i pracownicy, oraz opisanie kluczowych inicjatyw, które należy podjąć w tym zakresie. 
Sprawozdawcy wzywają zatem do przyjęcia podczas przyszłorocznego Szczytu Społecznego 
w Porto podstawowej agendy społecznej (agendy z Porto).

Sprawozdanie jest podzielone na trzy części: ramy zarządzania dla postępu społecznego; 
środki finansowe na silną i zrównoważoną Europę socjalną; agenda z Porto: cele i propozycje.
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Podczas gdy w pierwszej części skoncentrowano się na wdrażaniu Europejskiego filaru praw 
socjalnych i przyjęciu paktu na rzecz zrównoważonego rozwoju i postępu społecznego, 
w drugiej wskazano instrumenty finansowe, które umożliwiają sprawiedliwą transformację, 
takie jak Europejski Fundusz Społeczny, gwarancja dla młodzieży, gwarancja dla dzieci, 
instrument SURE i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

W trzeciej części sprawozdawcy wzywają do przyjęcia wspomnianej wyżej agendy z Porto, 
w której kładzie się nacisk na różne obowiązkowe cele i propozycje dotyczące takich kwestii 
jak: 

1. GODNA PRACA ORAZ ZRÓWNOWAŻONE I SPRZYJAJĄCE WŁĄCZENIU 
SPOŁECZNEMU RYNKI PRACY

2. SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ SZANS
3. SOLIDNE SYSTEMY OPIEKI SPOŁECZNEJ
4. SPRAWIEDLIWA MOBILNOŚĆ

W każdej z tych sekcji przedstawiono szereg celów, które mają być osiągnięte do 2030 r. 
Podczas gdy każdy pracownik powinien otrzymywać płacę zapewniającą utrzymanie na 
przyzwoitym poziomie, sprawozdawcy wzywają do zapewnienia szerokiego zasięgu rokowań 
zbiorowych. Rokowania zbiorowe są podstawą funkcjonowania społecznej gospodarki 
rynkowej i jednym z najlepszych sposobów promowania godziwych płac w UE. Rokowania 
zbiorowe regulują nie tylko poziom płac, lecz także warunki pracy i mogą prowadzić do silnej 
korelacji między uczestnictwem pracowników w miejscu pracy a wynikami i dochodami 
przedsiębiorstw.

Ponadto bezrobocie młodzieży powinno zostać zmniejszone przynajmniej o połowę, co jest 
ambitnym celem, którego nie można lekceważyć.

Kolejnym aspektem jest równość płci. Należy zlikwidować lukę płacową między kobietami 
a mężczyznami oraz promować reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych 
wyższego szczebla w spółkach giełdowych. 
Ponadto w sprawozdaniu wezwano do zapewnienia przystępnych cenowo mieszkań dla 
każdej osoby oraz minimum ochrony socjalnej.

Naszym zdaniem nawiązanie do wpływu pandemii COVID-19 na personel medyczny, 
a zwłaszcza na opiekunów, i dedykowana im całościowa strategia, a także poprawa 
infrastruktury zdrowotnej w UE i dostępu do niej mogą sprawić, że terytorium UE będzie 
lepiej reagować na potrzeby pracowników.

Ponadto uważamy, że należy wspierać prawa pracowników transgranicznych i sezonowych. 
W sprawozdaniu podkreślono znaczenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy w tym kontekście 
i wezwano do zwiększenia jego kompetencji w zakresie szybkiej koordynacji działań 
z organami krajowymi oraz w zakresie inspekcji i szerszego zakresu obowiązków.


