
PA\685375PL.doc PE394.111v0100

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2007/0000(INI)

20.9.2007

PROJEKT OPINII
Komisji Gospodarczej i Monetarnej

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie komunikatu wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity 
(2007/0000(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Olle Schmidt



PE394.111v0100 2/3 PA\685375PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\685375PL.doc 3/3 PE394.111v0100

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje zainicjowaną przez Komisję dyskusję dotyczącą łączenia 
elastyczności i pewności zatrudnienia (flexicurity) i przypomina, że jeśli w obliczu 
przewidywanego zmniejszenia populacji w wieku produkcyjnym stanowiącego swoistą 
„bombę z opóźnionym zapłonem” nie nastąpi zmiana polityki w dziedzinie rynku pracy, 
to średnia stopa wzrostu PKB dla Unii 25 państw będzie systematycznie obniżać się 
z 2,4% w latach 20042010 do zaledwie 1,2% w latach 20302050; 

2. zauważa, że współczynnik całkowitej zależności demograficznej podwoi się i osiągnie 
wartość 51% do roku 2050, podczas gdy, zgodnie z przewidywaniami, populacja w wieku 
produkcyjnym zmniejszy się o 30 milionów osób; podkreśla, że potencjał rynku pracy 
musi być w pełni i skutecznie wykorzystywany w celu osiągnięcia długotrwałości systemu 
emerytalnego i systemu opieki zdrowotnej;

3. wyraża zatem ubolewanie, że surowe krajowe przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia, 
które chronią podmioty już objęte tym systemem, mogą jednocześnie utrudnić dostęp do 
niego kolejnym zainteresowanym podmiotom; przypomina dyskusję Komisji dotyczącą 
osób posiadających stabilne zatrudnienie i nie posiadających takiego zatrudnienia; 
z zadowoleniem przyjmuje ambitny cel, jakim jest uczynienie z możliwości awansu 
podstawowego celu przy definiowaniu pojęcia flexicurity − łączenia elastyczności 
i pewności zatrudnienia;

4. zauważa jednak, że polityka społeczna i prawo pracy pozostają w obrębie kompetencji 
władz krajowych; podkreśla, że przy definiowaniu pojęcia flexicurity celem nie może być 
znalezienie jednego rozwiązania, które miałoby zastosowanie we wszystkich sytuacjach, 
ale takiego, które należy do najlepszych praktyk;

5. wyraża przekonanie, że swobodny przepływ pracowników powinien pozostać w centrum 
zainteresowań instytucji europejskich podczas ich prac, jak również, że wiele kwestii 
mieszczących się w kontekście wzajemnej przystawalności systemów społecznych państw 
członkowskich powinno być w dalszym ciągu rozpatrywanych na poziomie europejskim.
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