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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: 
zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego na 2021 r.
(2020/2244(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 września 2020 r. w sprawie rocznej 
strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r. (COM(2020)0575),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 18 listopada 2020 r. dotyczący wspólnego 
sprawozdania Komisji i Rady o zatrudnieniu za 2021 r.1,

– uwzględniając prognozę gospodarczą OECD, tom 2020, wydanie 2 z dnia 1 grudnia 
2020 r.2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego filaru 
praw socjalnych3,

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

– uwzględniając program działań Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030,

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

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

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

– uwzględniając Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,

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

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

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
2 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-
en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F3
2FAEE
3 Dz.U. C 242 z 10.7.2018, s. 24.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
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nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi4,

– 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 1 lipca 2020 r. pt. „Europejski program na 
rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości 
społecznej i odporności” (COM(2020)0274),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. zatytułowany 
„Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” (COM(2020)0067),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji SWD(2020)0124 z dnia 1 lipca 2020 r. 
towarzyszący wnioskowi dotyczącemu zalecenia Rady w sprawie pomostu na rzecz 
zatrudnienia - wzmocnienie gwarancji dla młodzieży (COM(2020)0277),

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki 
zatrudnienia państw członkowskich5,

– 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 młodych6,

– uwzględniając europejską prognozę gospodarczą z wiosny 2020 r. opublikowaną przez 
Komisję w dniu 6 maja 2020 r.7,

– 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. w sprawie wspólnych minimalnych norm 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) z dnia 24 czerwca 2020 r. pt. „COVID-19: Reakcje polityczne w 

4 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 89.
5 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0194.
6 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0180.
7 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019PC0055
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
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całej Europie”,

– uwzględniając wytyczne polityczne na kolejną kadencję Komisji Europejskiej na lata 
2019–2024 zatytułowane „Unia, która mierzy wyżej”, przedstawione przez 
przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen,

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

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Nowa 
strategia przemysłowa dla Europy” (COM(2020)0102),

– 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)8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie ubóstwa: perspektywa 
płci9,

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

– uwzględniając szóste europejskie badanie warunków pracy Eurofound - sprawozdanie 
przeglądowe (aktualizacja z 2017 r.)10,

– uwzględniając wspólne sprawozdanie Komisji i Eurofound zatytułowane „How 
computerisation is transforming jobs: evidence from Eurofound’s European Working 
Conditions Survey” (Jak komputeryzacja zmienia miejsca pracy: dowody z 
europejskiego badania warunków pracy Eurofound), opublikowane w 2019 r.11,

– uwzględniając badanie Działu Prognoz Naukowych (STOA) Biura Analiz Parlamentu 
Europejskiego (EPRS) zatytułowane „Rethinking education in the digital age” (Nowe 
podejście do edukacji w erze cyfrowej),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia czwartek, 15 listopada 2018 r. w sprawie usług 
opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci12,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 czerwca 2016 r. pt. „Europejski program na 
rzecz gospodarki dzielenia się” (COM(2016)0356),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2018 r. w sprawie metod reintegracji 
pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości po poważnym urazie lub 
chorobie13, 

– uwzględniając debatę z przedstawicielami parlamentów państw członkowskich na temat 

8 https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
9 Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 93.
10 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
11 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
12 Dz.U. C 363 z 28.10.2020, s. 80.
13 Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 9.

https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
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priorytetów europejskiego semestru na 2021 r.,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Budżetową oraz Komisję Kultury i 
Edukacji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A9-0000/2021),

A. mając na uwadze, że zgodnie z europejską prognozą gospodarczą Komisji z jesieni 
2020 r. przewiduje się, że unijny PKB zmniejszy się o około 7,5 % w 2020 r., po czym 
wzrośnie o 4 % w 2021 r. i o dalsze 3 % w 2022 r., a produkcja gospodarki europejskiej 
ledwo powróci do poziomu sprzed pandemii w 2022 r.;

B. mając na uwadze, że wybuch pandemii COVID-19 odwrócił pozytywny trend w 
zakresie wskaźnika zatrudnienia w ciągu ostatnich sześciu lat w UE-27, powodując 
zmniejszenie liczby pracujących o około 6,1 mln w drugim kwartale 2020 r. i 
prognozowany spadek o 4,5 % w stosunku do roku 202014; mając na uwadze, że 
pracownicy pozostający na rynku pracy doświadczyli znacznego zmniejszenia liczby 
przepracowanych godzin, a co za tym idzie utraty dochodów;

C. mając na uwadze, że liczba przepracowanych godzin wzrośnie szybciej niż liczba 
zatrudnionych, a zatrudnienie może również spadać dalej, gdy zaprzestane zostaną 
programy pracy krótkoterminowej; mając na uwadze, że relokacja pracowników to 
zwykle długotrwały proces, w związku z czym oczekuje się, że w 2021 r. zatrudnienie 
nieznacznie spadnie;

D. mając na uwadze, że przed pandemią COVID-19 tendencje gospodarcze były ogólnie 
opisywane jako pozytywne w przeglądach rocznych europejskiego semestru; mając na 
uwadze, że dowody wskazują, iż utrzymują się trwałe i rosnące nierówności między 
osobami oraz między państwami i regionami oraz w ich obrębie;

E. mając na uwadze, że kryzys spowodowany pandemią COVID-19 doprowadził do 
pogłębienia się nierówności wynagrodzeń na całym świecie, które tylko częściowo 
zrównoważyły dotacje państwowe i polityka dotycząca płac minimalnych; mając na 
uwadze, że wzrost nierówności najbardziej dotyka pracowników o niższych dochodach, 
nieproporcjonalnie dużo kobiet i nowych młodych ludzi w niepewnej sytuacji;

F. mając na uwadze, że stopa bezrobocia wśród młodzieży wzrosła w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19 i osiągnęła 17,1 % we wrześniu 2020 r .; mając na uwadze, że 
11,6 % młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat nie pracuje ani nie kształci się (młodzież 
NEET)15; mając na uwadze, że rosnące nierówności między pokoleniami wpływają na 
trwałość naszego systemu opieki społecznej, a także na nasze demokratyczne zdrowie;

G. mając na uwadze, że kobiety są szczególnie narażone na zmiany na rynku pracy ze 
względu na obowiązki związane z opieką społeczną, segregację zawodową i ich 
bardziej niepewne zatrudnienie; mając na uwadze, że ocena przekrojowa pokazuje, że 

14 Wniosek Komisji z dnia 18 listopada 2020 r. dotyczący wspólnego sprawozdania Komisji i Rady o 
zatrudnieniu za 2021 r. (JER 2021).
15 JER 2021.
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kobiety z grup szczególnie wrażliwych, takie jak młode kobiety z dziećmi, osoby 
niepełnosprawne lub osoby pochodzenia migracyjnego, z większym 
prawdopodobieństwem znajdują się w gorszej sytuacji;

H. mając na uwadze, że różnica w zatrudnieniu ze względu na płeć (11,4 %), różnica w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (14 %) i różnica w wysokości emerytur kobiet i 
mężczyzn (30 %) pozostają niedopuszczalnie wysokie; mając na uwadze, że poprawa 
możliwości zatrudnienia kobiet, zapewnienie równej płacy i ułatwianie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, w tym u mężczyzn, ma kluczowe znaczenie 
dla trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju, produktywności oraz długoterminowej 
stabilności budżetowej w UE;

I. mając na uwadze, że bezrobocie wśród pracowników tymczasowych wzrosło podczas 
pandemii COVID-19; mając na uwadze, że jeden na pięciu pracowników w UE ma 
miejsce pracy niskiej jakości; mając na uwadze, że w kolejnym dziesięcioleciu 
spodziewany jest dalszy wzrost polaryzacji pracy oraz niestandardowych form 
zatrudnienia i oczekuje się, że będzie więcej miejsc pracy wymagających najwyższych i 
najniższych kwalifikacji16;

J. mając na uwadze, że pojawiły się lub nasiliły nowe formy zatrudnienia, takie jak 
telepraca i niestandardowe formy pracy, a także mając na uwadze, że pojawiły się 
również nowe realia i nasiliły się istniejące tendencje w okresie zamknięć, w tym 
przemoc domowa wobec kobiet i problemy zdrowotne pracowników, zwłaszcza 
psychologiczne;

K. mając na uwadze, że pandemia zaostrzyła nierówności zdrowotne i społeczne17 oraz że 
przewiduje się, że wskaźnik ubóstwa wzrośnie jako jeden ze skutków pandemii 
COVID-19: mając na uwadze, że Eurofound sugeruje uzupełnienie tablicy wskaźników 
społecznych towarzyszącej Europejskiemu filarowi praw socjalnych o dodatkowe 
wskaźniki dotyczące jakości pracy, sprawiedliwości społecznej i równych szans, 
solidnych systemów opieki społecznej i sprawiedliwej mobilności;

L. mając na uwadze, że dialog społeczny ma zasadnicze znaczenie w europejskim modelu 
społecznym dla znajdowania rozwiązań dostosowanych do potrzeb rynku pracy; mając 
na uwadze, że dialog społeczny został osłabiony, a zakres rokowań zbiorowych spadł w 
całej Europie w wyniku procesu decentralizacji, który nastąpił po kryzysie z 2008 r. i 
reformach rynku pracy wywołanych w niektórych państwach członkowskich, jak 
wskazano w sprawozdaniach krajowych w ramach europejskiego semestru;

M. mając na uwadze, że wyzwanie demograficzne wymaga kompleksowego podejścia 
opartego na szeregu rozwiązań politycznych w dziedzinie emerytur, zabezpieczenia 
społecznego, usług opiekuńczych, mieszkalnictwa, wczesnej edukacji, opieki 
długoterminowej, systemów opieki zdrowotnej, włączenia społecznego, integracji 
migrantów i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, równości płci, 

16 Eurofound (2018), „Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators” (Pozytywna 
konwergencja w UE: koncepcje, pomiary i wskaźniki), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
17 EuroHealthNet (2020), Recovering from the COVID-19 pandemic and ensuring health equity. The role of the 
European Semester. (Wychodzenie z pandemii COVID-19 i zapewnienie równości w opiece zdrowotnej. Rola 
europejskiego semestru.) 
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wysokiego poziomu zatrudnienia i płac;

N. mając na uwadze, że przeżywamy krytyczny okres w naszej historii, a idea, że wzrost 
gospodarczy automatycznie dociera do wszystkich sektorów społeczeństwa, jest 
powszechnie dyskredytowana; mając na uwadze, że jesteśmy świadkami przerzedzania 
się klasy średniej, coraz bardziej niepewnych warunków pracy dla pracowników 
fizycznych i platformowych oraz rosnącej polaryzacji dochodów i zamożności;

O. mając na uwadze, że w przeciwieństwie do hipotezy wypierania, która przeważała w 
myśleniu ekonomicznym przez ostatnie trzy dekady, inwestycje publiczne i ich efekt 
kumulacji powinny odgrywać kluczową rolę w tym nowym paradygmacie 
gospodarczym;

1. z zadowoleniem przyjmuje włączenie Europejskiego filaru praw socjalnych do rocznej 
strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego (ASGS) 2021; apeluje, aby w 
nowym modelu gospodarczym sprawiedliwość i prawa socjalne miały takie samo 
znaczenie jak stabilność makroekonomiczna; zwraca uwagę na kluczową rolę tablicy 
wskaźników społecznych w europejskim semestrze18;

2. stwierdza, że dziesięć lat po rozpoczęciu cyklu koordynacji polityki gospodarczej w 
ramach europejskiego semestru nierówności w zakresie zatrudnienia i sytuacji 
społecznej w Europie, takie jak segmentacja rynku pracy, zróżnicowanie płac czy 
ubóstwo wśród dzieci, nie zostały rozwiązany, a wręcz nasiliły się, co stanowi dowód 
na to, że prowadzenie polityki publicznej na szczeblu krajowym nie wystarczy, by 
stworzyć sprawiedliwszy EU rynek pracy, i że potrzebne są bardziej zdecydowane i 
szerzej zakrojone działania na szczeblu europejskim;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zreformowania finansowych ram prawnych 
i procesu europejskiego semestru w celu wzmocnienia demokratycznej rozliczalności i 
zaangażowania Parlamentu Europejskiego; podkreśla, że cele postępu społecznego w 
zakresie systemów opieki społecznej i wysokiej jakości zatrudnienia muszą być 
chronione przed zastosowaniem warunkowości makroekonomicznej;

4. podkreśla, że w ASGS 2021 wspomniano o osiągnięciu celu UE, jakim jest 
zrównoważona konkurencja, ale nie jest to koncepcja zdefiniowana jako cel w 
traktatach UE ani nie występuje w celach zrównoważonego rozwoju ONZ; w związku z 
tym wzywa Komisję do realizacji celów określonych w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) i art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a 
także do sprecyzowania definicji odporności, rozumianej poza zdolnością nie tylko do 
stawienia czoła wyzwaniom i radzenia sobie z nimi, ale także do przechodzenia 
przemian w sposób trwały, sprawiedliwy i demokratyczny19;

5. podkreśla potrzebę uwzględnienia postępu społecznego jako priorytetu inwestycyjnego, 
wraz z transformacją ekologiczną i cyfrową, w celu ochrony osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji przed negatywnymi skutkami obecnego kryzysu; przypomina, że plany 
postępu społecznego muszą zostać uwzględnione w krajowych planach odbudowy i 

18 Social Score of Indicators. Eurostat 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-
rights/indicators/social-scoreboard-indicators
19 Komunikat Komisji z dnia 9 września 2020 r. zatytułowany „Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej 
z 2020 r. – Prognoza strategiczna – w kierunku bardziej odpornej Europy” (COM(2020)0493).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators


PR\1220719PL.docx 9/15 PE662.128v01-00

PL

odporności, nakreślając wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych i inwestycje 
społeczne;

6. podkreśla, że elastyczność fiskalna wspierająca inwestycje w prawa socjalne ma 
kluczowe znaczenie, podobnie jak uwzględnienie wszystkich zasad zapisanych w 
Europejskim filarze praw socjalnych skutecznie i na wszystkich etapach; domaga się, 
aby wszelkie proponowane środki fiskalne były oceniane ex ante i monitorowane pod 
kątem zgodności z postanowieniami art. 9 TFUE w celu oceny ich skutków społecznych 
oraz aby były brane pod uwagę tylko wtedy, gdy będą korzystne dla pozytywnej 
konwergencji społecznej i podnoszenia standardów dobrostanu w państwach 
członkowskich;

7. wyraża ubolewanie, że sposób, w jaki dane są przedstawiane we wspólnym 
sprawozdaniu o zatrudnieniu, nie jest jasny, a dane są często niejednoznaczne lub 
trudne do porównania, jeśli chodzi o zmiany płac, produktywności, zysków i zysków 
kapitałowych, dotacji i ulg podatkowych dla przedsiębiorstw lub klina podatkowego dla 
pracy i kapitału; ostrzega, że nie mierzy się produktywności wieloczynnikowej; wzywa 
państwa członkowskie do uwzględnienia wskaźnika równości płci jako jednego z 
narzędzi europejskiego semestru oraz do przeanalizowania reform strukturalnych z 
perspektywy płci;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania pakietu wysokiej jakości 
zatrudnienia, obejmującego inicjatywy ustawodawcze mające na celu poprawę 
wynagrodzeń i ochronę godnych warunków pracy dla wszystkich, ze szczególnym 
naciskiem na telepracę, prawo do odłączenia się, dobre samopoczucie psychiczne w 
pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, prawa pracowników platform, zapewnienie 
wysokiej jakości miejsc pracy niezbędnym pracownikom oraz wzmocnienie demokracji 
w pracy i roli partnerów społecznych oraz układów zbiorowych;

9. podkreśla, że dialog społeczny i rokowania zbiorowe to dla pracodawców i związków 
zawodowych kluczowe narzędzia ustalania sprawiedliwych płac i warunków pracy i że 
mocne systemy rokowań zbiorowych zwiększają odporność państw członkowskich w 
czasach kryzysu gospodarczego;

10. apeluje o pakiet dotyczący zatrudnienia wysokiej jakości i zwraca uwagę, że polityki 
makroekonomiczne, które gwarantują wysoki poziom zatrudnienia, a także 
sprawiedliwe opodatkowanie, mają zasadnicze znaczenie dla stabilności naszych 
krajowych systemów emerytalnych w kontekście demograficznym starzejących się 
europejskich społeczeństw;

11. apeluje do państw członkowskich, by zapewniły dostęp do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej oraz ukierunkowały systemy opieki zdrowotnej na opiekę profilaktyczną, 
stosując się do zaleceń dla poszczególnych krajów;

12. podkreśla, że sprawiedliwe wdrażanie programu UE na rzecz umiejętności ma kluczowe 
znaczenie dla promowania systemów opieki zdrowotnej i rozwiązywania problemów z 
niedoborami pracowników w nowych dziedzinach pracy; ostrzega jednak, że program 
na rzecz umiejętności nie wystarczy, aby zaradzić rosnącej niepewności i ubóstwu 
pracujących na rynku pracy UE;

13. apeluje o lepszą koordynację między polityką gospodarczą i społeczną oraz między 



PE662.128v01-00 10/15 PR\1220719PL.docx

PL

różnymi funduszami naprawczymi i funduszami strukturalnymi w celu poprawy 
synergii i zwiększenia zasobów inwestycji społecznych;

14. wzywa Komisję do przeanalizowania drenażu mózgów w niektórych regionach i 
sektorach oraz do wspierania mobilnych pracowników poprzez zapewnienie 
sprawiedliwej mobilności i wzmocnienie możliwości przenoszenia praw i uprawnień;

15. zwraca uwagę, że należy ustanowić uczciwe warunki dla przedsiębiorstw, które chcą 
uzyskać dostęp do funduszy publicznych i wsparcia, aby uniknąć takiego wsparcia 
kierowanego do przedsiębiorstw mających siedzibę w rajach podatkowych, tych, które 
nie mają znaczącego udziału pracowników w sprawach przedsiębiorstwa lub 
współdecydowania lub bez zakazu premii ograniczających wynagrodzenie prezesa i 
najwyższego kierownictwa;

16. podkreśla zatem, że ocena praworządności i skuteczności systemu wymiaru 
sprawiedliwości nadal powinna być częścią europejskiego semestru;

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

Pandemia COVID-19, mimo że nadal trwa, już przyniosła ogromne straty w życiu, systemach 
opieki zdrowotnej oraz w naszych gospodarkach, wywierając głęboki wpływ na sposób życia 
i pracy ludzi. Alarmujące dane ekonomiczne niosą ze sobą poważne konsekwencje społeczne 
i polityczne, które idą w parze z już niepokojącą sytuacją i głębokimi zmianami 
strukturalnymi spowodowanymi ekologicznymi i cyfrowymi przemianami, które wpływają na 
sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy, a szczególnie na świat pracy.

Rzeczywiście, już mieliśmy do czynienia z alarmującymi sytuacjami, chociaż wykazaliśmy 
istotne różnice między państwami członkowskimi i wewnątrz nich, takie jak duże 
nierówności ze względu na dochody, płeć lub terytorium, rosnącą polaryzację na rynkach 
pracy – w tym niepewność zatrudnienia i rozszerzenie niestandardowych układów pracy z 
mniejszą ochroną socjalną dla pracowników – stagnację płac, powolny wzrost lub wysoki 
odsetek bezrobotnej młodzieży i NEET. COVID-19 ujawnił skutki – szczególnie wyraźne po 
ostatnim kryzysie i politycznej odpowiedzi UE na niego - cięć i niedoinwestowania w opiekę 
zdrowotną, opiekę społeczną i inne usługi, takie jak szkolenia i edukacja, które nie 
zapewniają już równych szans dla wszystkich, a dalej powodują demokratyczne 
niezadowolenie. Ponadto pandemia COVID-19, blokada i zakłócenie globalnych łańcuchów 
dostaw mogły przyspieszyć niektóre trendy związane z cyfryzacją, taką jak automatyzacja 
produkcji i głęboka restrukturyzacja sektorowa. Zmiany strukturalne mogą być powiązane z 
możliwościami, ale także z bezrobociem, dysproporcjami regionalnymi i konfliktami 
redystrybucyjnymi.

W obliczu takiego scenariusza UE i jej państwa członkowskie z jednej strony walczą z 
COVID-19, odbudowując nasze gospodarki, ograniczając szkody i przyspieszając ożywienie. 
Z drugiej strony intensyfikują walkę z kryzysem klimatycznym i degradacją środowiska oraz 
przygotowują nasze społeczeństwa i gospodarki na ekologiczne i cyfrowe przemiany, 
społeczeństwo oparte na wiedzy i rynki pracy. Oczekujemy, że wyciągnęliśmy wnioski z 
poprzedniego kryzysu i że te przemiany będą sprawiedliwe, nie pozostawiając nikogo ani 
żadnego terytorium z tyłu, bez narażania dziedzictwa przyszłych pokoleń. 

Reakcja Unii na trwający kryzys COVID-19 była zdecydowana i odmienna od poprzednich, 
ale musimy się upewnić, że zostanie ona podjęta z silnym zaangażowaniem społecznym oraz 
że środki nadzwyczajne będą przedłużane tak długo, jak będzie to konieczne, co zapewni ich 
spójność i skoordynowanie w celu zmniejszenia ryzyka i niepewności, które są 
podstawowymi zasadami dobrego funkcjonowania naszych gospodarek. Kryzysy 
śmiertelności i zdrowia, spadek PKB i zatrudnienia zostały rozwiązane dzięki 
bezprecedensowemu wsparciu w UE i jej państwach członkowskich za pośrednictwem 
nowego instrumentu SURE i niespotykanej dotąd elastyczności w wykorzystaniu funduszy 
polityki spójności w ramach inicjatywy inwestycyjnej w zakresie reagowania na 
koronawirusa i Next Generation EU, w tym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (RFF), w ramach którego udzielono 672,5 mld pożyczek i dotacji w ramach 
wcześniejszego wsparcia finansowego. Obecnie państwa członkowskie uwzględnią w swoich 
planach odbudowy i zwiększania odporności swoje krajowe programy reform i inwestycji 
opracowane zgodnie z celami polityki UE, koncentrujące się na transformacji ekologicznej 
i cyfrowej.

Tegoroczny pakiet semestralny jest powiązany z RRF. Chociaż obejmuje więcej aspektów 
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społecznych niż w poprzednich latach, aspekty te nie są w pełni zbadane w RRF w sposób, w 
jaki można je monitorować, jak ma to na przykład miejsce w przypadku celów 
środowiskowych. W rzeczywistości cel tego sprawozdania jest dwojaki.

Z jednej strony wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby pakiety semestralne i RRF 
konsekwentnie przestrzegały i wdrażały Europejski filar praw socjalnych oraz włączyły 
przyszły plan działania na rzecz jego rozwoju. Wytyczną do tego celu jest sprawozdanie w 
sprawie silnej socjalnej Europy na rzecz sprawiedliwej transformacji, zatwierdzony przez 
Parlament Europejski 17 grudnia 2020 roku.

Z drugiej strony zamierza pokazać, jak transcendentne jest pełne uwzględnienie tego 
podejścia społecznego, nie tylko w celu poprawy spójności społecznej i sprawiedliwości 
społecznej, ale także dla naszych wyników gospodarczych i odporności oraz dla naszego 
zdrowia demokratycznego i kontynuacji naszego wspólnego projektu europejskiego. 

Wymiar społeczny w pakiecie semestralnym

Zgodnie ze scenariuszem zdrowotnym, gospodarczym, społecznym i politycznym COVID-19 
ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że dołożymy wszelkich starań i wprowadzimy 
odpowiednią politykę, aby wyjść z pandemii i ożywić nasze gospodarki oraz zapewnić 
odporność naszych systemów. Krótkoterminowość i finansjalizacja uczyniły nasze 
gospodarki wrażliwymi. Rządy powinny zmniejszyć ryzyko, aby odbudować zaufanie 
przedsiębiorstw i rodzin oraz odzyskać inwestycje i konsumpcję. SFR zawiera koncepcję 
odporności, która opiera się na koncepcji zrównoważonego wzrostu przewidzianej w celach 
zrównoważonego rozwoju. Odporność to zdolność nie tylko do stawienia czoła wyzwaniom 
i sprostania im, ale także do przejścia transformacji w sposób zrównoważony, sprawiedliwy 
i demokratyczny.

Cele społeczne powinny zostać uwzględnione we wszystkich odpowiednich przepisach 
ustawowych i wykonawczych związanych z planem naprawy, odnoszących się do EPRS. 
Plany odbudowy i odporności muszą odzwierciedlać zasadnicze reformy i wysiłki 
inwestycyjne, ale żadnego z nich nie może zabraknąć, aby przejść do rynku gospodarczego o 
większej równości i sprawiedliwości społecznej. W tym celu planom krajowym musi 
towarzyszyć silne zaangażowanie społeczne. Aby stworzyć stabilne i wysokiej jakości 
miejsca pracy, zmniejszyć nierówności, należy zmniejszyć różnice w zatrudnieniu, 
wynagrodzeniach i emeryturach kobiet i mężczyzn – poprzez wzmocnienie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym oraz przejście do nowej organizacji opieki – oraz 
zapewnić ochronę wszystkim pracownikom w ich miejscu pracy lub przestrzeni i 
zagwarantować minimalny dochód, aby uniknąć wykluczenia społecznego osób i grup 
najbardziej narażonych na dynamiczną konwergencję w zakresie warunków pracy i życia. 
Aby zapewnić pomoc najsłabszym, musimy wprowadzić politykę wspierania dochodów, 
która ma sens zarówno ze społecznego, jak i gospodarczego punktu widzenia. Dlatego też 
należy wprowadzić europejski system reasekuracji.

Jak przedstawiono w sprawozdaniu „W sprawie silnej socjalnej Europy na rzecz 
sprawiedliwej transformacji”, sprawiedliwa transformacja oznacza przejście na bardziej 
ekologiczną i cyfrową gospodarkę, która ma głęboki wpływ na regiony, miasta i lokalną 
ludność, ale także na różne sektory i pracowników. Aby zapewnić sprawiedliwą przemianę, 
niezwykle ważne jest, aby aspekty społeczne były uwzględniane w nadchodzącym procesie 
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decyzyjnym, poprawiając kontrolę demokratyczną i zapewniając, że PE jest zaangażowany w 
cały proces. Musimy zrestrukturyzować zarządzanie społeczne i instrumenty finansowe, aby 
dokonać sprawiedliwej społecznie transformacji w Europie. Tylko wtedy, gdy zainwestujemy 
w edukację i szkolenia akredytujące ich kompetencje dla każdego pracownika i potencjalnego 
pracownika oraz zapewnimy odpowiednią ochronę i dostęp do wysokiej jakości usług, w tym 
usług opiekuńczych, możemy zapewnić, że nikt nie zostanie pominięty. Osiągnięcie 
sprawiedliwych przemian musi być bezpośrednio powiązane z wdrożeniem EPRS. Musimy 
osiągnąć postęp w spójności naszej polityki gospodarczej i społecznej, jeśli będą one 
prowadzone odrębnymi ścieżkami, nigdy nie zapewnią bardziej odpornej gospodarki i 
społeczeństwa. 

Ponadto musimy uwzględnić problematykę płci z podejściem przekrojowym, biorąc pod 
uwagę inne wektory nierówności, takie jak niepełnosprawność, wiek, pochodzenie etniczne, 
pochodzenie imigranckie, orientacja seksualna lub pochodzenie geograficzne. COVID-19 i 
blokady pokazały już nierówne obciążenie pracą ze względu na płeć na rynku pracy oraz 
szczególnie w domu. Badania wykorzystania czasu pokazują, że pomimo istotnych różnic 
między krajami we wszystkich krajach europejskich kobiety podejmują więcej pracy 
nieodpłatnej niż mężczyźni, co jest bezpośrednio związane z zatrudnieniem, różnicami płac i 
emerytur oraz segregacją pracowników. Nacisk na inwestycje ekologiczne i cyfrowe może 
przynieść duże możliwości dla pracowników płci męskiej, zwiększając różnice między 
płciami, a co za tym idzie, zwiększając zagrożenie ubóstwem i wykluczenie oraz pogłębiając 
trendy demograficzne, takie jak niski współczynnik dzietności, wyludnienie i starzenie się. 
Do zielonych i cyfrowych inwestycji, w tym infrastruktury społecznej, musimy dodać silne 
zaangażowanie na rzecz inwestycji społecznych. Dzięki temu nasze systemy opieki 
społecznej i zdrowotnej staną się bardziej odporne na potencjalny kryzys, a różnice w 
zatrudnieniu ze względu na płeć wynikające z silnej segregacji zawodowej ze względu na płeć 
zostaną zlikwidowane, co nie zniknie w krótkim okresie, nawet jeśli jest pożądane. W tym 
zakresie kluczowy może być udział samorządów poprzez innowacje społeczne. Inwestycje w 
zdrowie, opiekę i edukację powinny być centralne, w tym w uniwersytetach i ośrodkach 
badawczych.

W tym celu i biorąc pod uwagę pojawienie się COVID-19, niezbędne jest, abyśmy dążyli do 
umowy o opiece, która pozwoli nam jednocześnie przeciwdziałać przemianom 
demograficznym w kierunku starszych społeczeństw o wyższych wskaźnikach zależności, a 
tym samym trwałości naszych systemów opieki społecznej i nierówności płci na rynkach 
pracy. Postęp w zakresie równości płci jest nie tylko sprawiedliwy społecznie, ale także 
ekonomicznie efektywny dla społeczeństwa opartego na wiedzy ze względu na lukę 
edukacyjną ze względu na większą liczbę kobiet posiadających wyższe wykształcenie. 
Musimy przejść w kierunku nowej organizacji opieki, w której mandat opieki społecznej nie 
jest naturalnie przypisany kobietom i staje się społeczną wspólną odpowiedzialnością. 
Bezbronność osób starszych przebywających w ośrodkach opieki długoterminowej – i 
opiekujących się nimi pracowników – w całej Europie pokazuje, jak pilnie musimy zawrzeć 
umowę o opiekę. 

Kluczowa rola wymiaru społecznego

Nawet jeśli podejmiemy właściwe decyzje polityczne, a pandemia wkrótce się skończy, 
skutki gospodarcze COVID-19 będą prawdopodobnie dotkliwe i długotrwałe, nie tylko pod 
względem PKB. Skutki gospodarcze i ożywienie gospodarcze będą współgrać z wielką 
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transformacją, która zakończy się poważnymi zmianami na europejskich rynkach pracy, a 
nasze modele opieki społecznej i zdrowotnej staną się poważnymi wyzwaniami, z którymi 
musimy się zmierzyć. W istocie należy pilnie wzmocnić nasze systemy opieki społecznej i 
zdrowotnej zapewniające standard życia ludności, jej godność i zaufanie do instytucji 
demokratycznych. Pandemia wywołała wiele niepewności i przyspieszyła niektóre zmiany, 
które już miały miejsce. Dowody historyczne pokazują nam, że szybkie zmiany są trudne do 
wchłonięcia przez nasze systemy gospodarcze. Na przykład pandemia mogła przyspieszyć 
drogę do robotyzacji, co miało konsekwencje w poziomie zatrudnienia, nierównościach na 
rynkach pracy i konflikcie rozproszonym.

Zbieg okoliczności głębokiej transformacji strukturalnej w kierunku ekologicznej i opartej na 
wiedzy gospodarki cyfrowej oraz przemian narzuconych lub przyspieszonych przez pandemię 
potrzebują włączenia kwestii społecznych do sedna naszej wspólnej i krajowej polityki w celu 
osiągnięcia wyższego poziomu spójności społecznej w naszych społeczeństwach. Ma to 
zasadnicze znaczenie dla ukierunkowania ludzkich zachowań na zmiany potrzebne do 
zwalczania pandemii i utrzymania programów wdrożeniowych, jeżeli obywatele uznają, że 
polityka ta odzwierciedla interesy wszystkich. Nasze gospodarki, firmy i rodziny potrzebują 
zaufania, aby pobudzić inwestycje i konsumpcję. Rola sektora publicznego w walce z 
niepewnością i opracowywaniu planów włączających jest kluczowa. Włączenie kwestii 
społecznych do sedna pakietu semestralnego oraz planów odbudowy i odporności jest nie 
tylko pożądane społecznie, ale także ekonomicznie i politycznie.

Jeśli polityka gospodarcza nie jest spójna z naszymi celami społecznymi, nasza polityka 
promująca równość szans, nawet jeśli jest dobrze zaprojektowana, nie odniesie sukcesu. Na 
przykład edukacja przestała być dźwignią społeczną, jak w poprzednich dziesięcioleciach. 
Prowadzi to do utrwalania nierówności w całym cyklu życia, co powoduje poważne problemy 
ekonomiczne, ponieważ talenty są równo rozłożone w klasach społecznych lub ze względu na 
płeć, ale możliwości nie. Istnieje również efekt rozłączenia między grupami społecznymi i 
politycznymi, ponieważ duże warstwy ludności uważają, że rządy nie tylko promują polityki, 
które ich wykluczają za każdym razem, ale także kiedy bronią równości szans, przenosząc na 
nich odpowiedzialność za swoje „porażki”, wywołując niezadowolenie z demokracji i 
projektu europejskiego. 

W ostatnich latach, ewolucja fal europejskich i światowych badań wartości pokazuje, że 
obywatele uciekają od demokracji, zwłaszcza ci najmłodsi. Temu niezadowoleniu z 
demokratycznej formy rządów towarzyszy szerszy sceptycyzm wobec liberalnych instytucji. 
Obywatele są coraz bardziej zniechęceni ugruntowanymi partiami politycznymi, instytucjami 
przedstawicielskimi i prawami mniejszości. Co znamienne, są też coraz bardziej otwarci na 
autorytarne interpretacje demokracji i stanowią łatwą zdobycz dla dezinformacji i populizmu. 
Byliśmy już świadkami konsekwencji europejskiego projektu z Brexitem. 

Podsumowując, mamy do czynienia z krytycznym okresem w naszej historii, w którym 
paradygmat przeszłości, idea, że wzrost gospodarczy automatycznie dociera do wszystkich 
sektorów społeczeństwa, są szeroko dyskredytowane, jak twierdzi kilka międzynarodowych 
instytucji i ośrodków akademickich. Społeczna gospodarka rynkowa powinna opierać się na 
sprawiedliwości społecznej. Powinniśmy pomóc naszemu społeczeństwu stawić czoła 
zmianom wynikającym z długoterminowych trendów, trwających przemian i kryzysu 
COVID-19 jako skuteczną okazję do uodpornienia się, aby osiągnąć najwyższe standardy 
jakości życia i promować dobre samopoczucie wszystkich. Przechodząc przez ekologiczną i 
cyfrową transformację, a także starzejącą się populację i kryzys opieki, rozumiemy, że 
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gospodarka europejska, jej rynek pracy i stosunki pracy, system opieki społecznej i 
zdrowotnej będą musiały zostać odpowiednio dostosowane, bardzo szybko i przy istotnym 
wsparciu obywateli. Musimy w pełni korzystać z elastyczności w stosowaniu przepisów UE 
dotyczących finansów publicznych i polityki fiskalnej, aby uwzględnić wyjątkowe 
finansowanie w celu zapobiegania społecznym konsekwencjom COVID-19 i łagodzenia ich 
skutków. Od nas zależy nasz dobrobyt oraz dobrobyt przyszłych pokoleń, nasze demokracje i 
nasz wspólny projekt europejski. Musimy udzielić nowych odpowiedzi na nowe i stare 
wyzwania.


