
PR\706502PL.doc PE400.670v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2007/0300(CNS)

8.2.2008

*
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych w 
sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich 
(COM(2007)0803 CZĘŚĆ V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Anne Van Lancker



PE400.670v01-00 2/16 PR\706502PL.doc

PL

PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
iększość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych w sprawie polityki 
zatrudnienia państw członkowskich 
(COM(2007)0803 CZĘŚĆ V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0803 CZĘŚĆ V),

– uwzględniając art. 128 ust. 2 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0031/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jak 
również Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jak wykazała ocena krajowych 
programów reform państw członkowskich 
zawarta w przedstawionym przez Komisję 
rocznym sprawozdaniu z postępów oraz z 
projekcie wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu, państwa członkowskie 

(2) Jak wykazała ocena krajowych 
programów reform państw członkowskich 
zawarta w przedstawionym przez Komisję 
rocznym sprawozdaniu z postępów oraz z 
projekcie wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu, państwa członkowskie 
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powinny kontynuować wysiłki 
ukierunkowane na osiągnięcie postępu w 
takich priorytetowych obszarach jak:

powinny kontynuować wysiłki w celu 
osiągnięcia celów pełnego zatrudnienia, 
jakości stanowisk pracy i spójności 
społecznej oraz postępu w takich 
priorytetowych obszarach jak:

- włączenie do aktywności zawodowej 
większej liczby osób oraz utrzymanie ich 
przy tej aktywności, zwiększenie podaży 
pracy i modernizacja systemów 
zabezpieczenia socjalnego,

- włączenie do jakościowej aktywności 
zawodowej większej liczby osób oraz 
utrzymanie ich przy tej aktywności, 
zwiększenie podaży pracy i modernizacja 
systemów zabezpieczenia socjalnego, 

- zwiększenie zdolności dostosowawczej 
pracowników i przedsiębiorstw oraz

- zwiększenie zdolności dostosowawczej i 
bezpieczeństwa pracowników i 
przedsiębiorstw oraz 

- zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki 
poprzez lepszą edukację i poprawę 
umiejętności.

- zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki 
poprzez lepszą edukację i poprawę 
umiejętności.

Uzasadnienie

 Niniejsza poprawka wprowadza odniesienie do nadrzędnych celów wytycznych, mianowicie 
pełnego zatrudnienia, jakości stanowisk pracy i spójności społecznej. Odniesienie do jakości 
zatrudnienia i dodanie pojęcia bezpieczeństwa odpowiada zrównoważonemu podejściu 
„flexicurity”. Jest to zgodne ze wspólnym raportem analitycznym europejskich partnerów 
społecznych w sprawie kluczowych wyzwań stojących przed europejskimi rynkami pracy (18 
października 2007 r.), sprawozdaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie elastyczności i 
bezpieczeństwa pracy z dnia 29 listopada 2007 r. i konkluzjami Rady EPSCO z dnia 5/6 
grudnia 2007 r. w sprawie wspólnych zasad flexicurity.

Poprawka 2

Wniosek decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ponieważ wytyczne mają formę 
zintegrowanego pakietu, państwa 
członkowskie powinny w pełni wdrożyć
ogólne wytyczne polityki gospodarczej.

(6) Ponieważ wytyczne mają formę 
zintegrowanego pakietu, państwa 
członkowskie powinny w pełni 
uwzględniać wytyczne w sprawie 
zatrudnienia przy wdrażaniu ogólnych
wytycznych polityki gospodarczej.
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Uzasadnienie

 Z formy zintegrowanego pakietu wytycznych wynika, że decyzja Rady w sprawie wytycznych 
w zakresie zatrudnienia powinna podkreślać fakt, że państwa członkowskie powinny 
uwzględniać wytyczne dotyczące zatrudnienia przy wdrażaniu ogólnych wytycznych w 
dziedzinie gospodarki.

Poprawka 3

Wniosek decyzji
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Przy wdrażaniu wytycznych państwa 
członkowskie:
- uwzględniają wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkolenia 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego oraz
- dążą do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.
Państwa członkowskie zapewniają 
ściślejsze współdziałanie między 
wytycznymi a otwartą metodą koordynacji 
w zakresie ochrony socjalnej i integracji 
społecznej.

Uzasadnienie

 Klauzule te są oparte na nowych klauzulach socjalnych zawartych w traktacie reformującym. 
W celu wzmocnienia wymiaru społecznego odnowionej strategii lizbońskiej kluczowe jest 
również wezwanie państw członkowskich do zacieśnienia interakcji między wytycznymi a 
otwartą metodą koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej. Z uwagi na 
widoczność ważne jest wprowadzenie tych klauzul do decyzji Rady.
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Poprawka 4

Wniosek decyzji
Załącznik, ustęp po wytycznej 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dążąc do realizacji tych celów, działania 
powinny skupiać się na następujących 
priorytetach:

Dążąc do realizacji tych celów, działania 
powinny skupiać się na następujących 
priorytetach:

- przyciąganiu na rynek pracy i 
zatrzymywaniu na nim większej liczby 
osób, zwiększaniu podaży pracy oraz 
modernizacji systemów opieki społecznej,

- przyciąganiu na rynek pracy oferujący 
jakościowe stanowiska pracy i 
zatrzymywaniu na nim większej liczby 
osób, zwiększaniu podaży pracy oraz 
modernizacji systemów opieki społecznej, 

- zwiększaniu zdolności dostosowawczych 
pracowników i przedsiębiorstw,

- zwiększaniu zdolności dostosowawczych 
i bezpieczeństwa pracowników i 
przedsiębiorstw, 

- zwiększaniu inwestycji w kapitał ludzki 
poprzez lepszą edukację i poprawę 
umiejętności.

- zwiększaniu inwestycji w kapitał ludzki 
poprzez lepszą edukację i poprawę 
umiejętności.

Uzasadnienie

 Poprawka ta jest spójna z poprawką1.

Poprawka 5

Wniosek decyzji
Załącznik sekcja 1 tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przyciąganie na rynek pracy i 
zatrzymanie na nim większej liczby osób, 
zwiększenie podaży pracy oraz 
modernizacja systemów opieki społecznej

1. Przyciąganie na rynek pracy oferujący 
jakościowe stanowiska pracy i 
zatrzymanie na nim większej liczby osób, 
zwiększenie podaży pracy oraz 
modernizacja systemów opieki społecznej

Uzasadnienie

 Poprawka ta jest spójna z poprawką1.
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Poprawka 6

Wniosek decyzji
Załącznik sekcja 1 wytyczna 19 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 19a
Zapewnienie aktywnej integracji 
społecznej dla wszystkich oraz walka z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
poprzez łączenie wsparcia dochodu na 
poziomie zapewniającym ludziom godne 
życie z możliwością pracy lub szkoleń 
zawodowych, zapewniających kontakt z 
rynkiem pracy oraz z lepszym dostępem do 
usług socjalnych.

Uzasadnienie

 Niniejsza poprawka zapewnia lepsze uwzględnienie aktywnej integracji w wytycznych 
dotyczących zatrudnienia. Podkreśla trzy główne składniki aktywnej integracji: połączenie 
odpowiedniego wsparcia finansowego z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy i 
lepszym dostępem do jakościowych usług socjalnych. Postępy w dziedzinie aktywnej integracji 
są analizowane w ramach otwartej metody koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i 
integracji społecznej, a aktywna integracja przyczynia się do realizacji odnowionej strategii 
lizbońskiej. Poprawka ta jest spójna z wezwaniem do zacieśnienia interakcji między 
wytycznymi a otwartą metodą koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji 
społecznej.

Poprawka 7

Wniosek decyzji
Załącznik sekcja 2 tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zwiększenie zdolności 
dostosowawczych pracowników i 
przedsiębiorstw

2. Zwiększenie zdolności 
dostosowawczych i bezpieczeństwa 
pracowników i przedsiębiorstw

Uzasadnienie

 Poprawka ta jest spójna z poprawką1.



PE400.670v01-00 10/16 PR\706502PL.doc

PL

Poprawka 8

Wniosek decyzji
Załącznik sekcja 2 wytyczna 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie elastyczności przy 
równoczesnym zapewnianiu 
bezpieczeństwa zatrudnienia oraz 
ograniczanie segmentacji rynku pracy, z 
uwzględnieniem roli partnerów 
społecznych poprzez:

Promowanie elastyczności przy 
równoczesnym zapewnianiu 
bezpieczeństwa zatrudnienia oraz 
ograniczanie segmentacji rynku pracy, z 
uwzględnieniem roli partnerów 
społecznych, z uwzględnieniem 
następujących czterech kluczowych 
elementów:

- elastycznych i solidnych rozwiązań 
umownych zapewnianych dzięki 
nowoczesnemu prawu pracy, układom 
zbiorowym i organizacji pracy;
- kompleksowych strategii uczenia się 
przez całe życie, zapewniających stałą 
zdolność pracowników, szczególnie osób z 
najsłabszych grup społecznych, do 
dostosowywania się i do bycia 
zatrudnionym;
- skutecznej aktywnej polityki rynku 
pracy, umożliwiającej radzenie sobie z 
szybkimi zmianami, skrócenie okresów 
bezrobocia oraz ułatwiającej zmianę 
pracy;
- nowoczesnych systemów zabezpieczenia 
społecznego, zapewniających odpowiednie 
wsparcie dochodów, sprzyjających 
zatrudnieniu i ułatwiających mobilność 
na rynku pracy.
Obejmuje to również:

- dostosowanie prawodawstwa w zakresie 
zatrudnienia, w oparciu o przegląd, tam 
gdzie okaże się to konieczne, różnych 
ustaleń dotyczących umów i czasu pracy,

- dostosowanie prawodawstwa w zakresie 
zatrudnienia, w oparciu o przegląd, tam 
gdzie okaże się to konieczne, różnych 
ustaleń dotyczących umów i czasu pracy
oraz wzmacnianie praw pracowników bez 
względu na ich status zatrudnienia,

- zajęcie się problemem pracy w „szarej 
strefie”,

- zajęcie się problemem pracy w „szarej 
strefie”,

- skuteczniejsze prognozowanie i lepsze 
zarządzanie zmianami, w tym

- skuteczniejsze prognozowanie i lepsze 
zarządzanie zmianami, w tym 
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restrukturyzacją gospodarczą, w 
szczególności zmianami związanymi z 
otwarciem rynków, tak aby zredukować 
ich koszty społeczne i ułatwić 
dostosowanie się,

restrukturyzacją gospodarczą, w 
szczególności zmianami związanymi z 
otwarciem rynków, tak aby zredukować 
ich koszty społeczne i ułatwić 
dostosowanie się,

- promowanie i rozpowszechnianie 
innowacyjnych i elastycznych form 
organizacji pracy, zmierzających do 
podniesienia jakości i wydajności pracy, w 
tym ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

- promowanie i rozpowszechnianie 
innowacyjnych i elastycznych form 
organizacji pracy, zmierzających do 
podniesienia jakości i wydajności pracy, w 
tym ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

- wspieranie zmian statusu zawodowego, 
obejmujące szkolenia, samozatrudnienie, 
podejmowanie działalności gospodarczej i 
mobilność w sensie geograficznym.

Państwa członkowskie powinny wdrożyć 
własne sposoby postępowania oparte na 
wspólnych zasadach modelu flexicurity 
przyjętych przez Radę.

Patrz również zintegrowane wytyczne 
„Propagowanie większej spójności między 
polityką makroekonomiczną, polityką 
strukturalną i polityką zatrudnienia” (nr 5).

Patrz również zintegrowane wytyczne 
„Propagowanie większej spójności między 
polityką makroekonomiczną, polityką 
strukturalną i polityką zatrudnienia” (nr 5).

Uzasadnienie

 Niniejsza poprawka wprowadza pojęcie zrównoważonego podejścia „flexicurity” w 
wytycznych, co jest zgodne ze wspólnym raportem analitycznym europejskich partnerów 
społecznych w sprawie kluczowych wyzwań stojących przed europejskimi rynkami pracy (18 
października 2007 r.), sprawozdaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie elastyczności i 
bezpieczeństwa pracy z dnia 29 listopada 2007 r. i konkluzjami Rady EPSCO z dnia 5/6 
grudnia 2007 r. w sprawie wspólnych zasad flexicurity. Uwzględnia ono cztery kluczowe 
elementy modelu flexicurity, jak również fakt, że państwa członkowskie powinny wypracować 
własne sposoby postępowania oparte na wspólnych zasadach flexicurity.

Poprawka 9

Wniosek decyzji
Załącznik po wytycznej 24, tytuł oraz ustęp (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista celów i poziomów odniesienia:
W kontekście europejskiej strategii 
zatrudnienia uzgodniono następujące cele 
i poziomy odniesienia:
- każda osoba bezrobotna otrzyma 
możliwość rozpoczęcia na nowo życia 
zawodowego przed upływem 4 miesięcy 
pozostawania bez pracy w przypadku 
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młodzieży i 12 miesięcy w przypadku 
dorosłych w formie szkoleń, zmiany 
kwalifikacji, praktyk zawodowych, 
zatrudnienia lub innego środka 
zwiększającego możliwość zatrudnienia, 
uzupełnionego w odpowiednich 
przypadkach nieustanną pomocą w 
szukaniu pracy,
- do 2010 r. 25 % osób długotrwale 
bezrobotnych powinno skorzystać z 
jednego z aktywnych środków w formie 
szkolenia, zmiany kwalifikacji, praktyk 
zawodowych lub innych środków 
zwiększających możliwość zatrudnienia, w 
celu osiągnięcia wyniku równego średniej 
w trzech najbardziej zaawansowanych w 
tej dziedzinie państwach członkowskich,
- poszukujący pracy w UE będą w stanie 
uzyskać informacje o wszystkich wolnych 
miejscach pracy ogłaszanych przez służby 
zatrudnienia państw członkowskich,
- podniesienie do 2010 r. o pięć lat 
rzeczywistego przeciętnego wieku 
opuszczania rynku pracy na poziomie UE 
(w stosunku do 59,9 lat w 2001 r.),
- zapewnienie do 2010 r. opieki nad 
przynajmniej 90 % dzieci pomiędzy 3 
rokiem życia a rokiem rozpoczęcia 
obowiązku szkolnego oraz przynajmniej 
33 % dzieci poniżej 3 roku życia,
- średnia dla UE stopa wczesnego 
kończenia edukacji nie wyższa niż 10 %,
- do roku 2010 co najmniej 85 % osób w 
wieku 22 lat w UE powinno ukończyć 
szkołę średnią,
- przeciętny poziom uczestnictwa w 
uczeniu się przez całe życie powinien 
wynosić w UE przynajmniej 12,5 % 
dorosłej populacji w wieku produkcyjnym 
(grupa wiekowa w przedziale 25-64 lata).

Uzasadnienie

 Z uwagi na widoczność lista celów i poziomów odniesienia w ramach europejskiej strategii 
zatrudnienia powinna znaleźć się w załączniku do wytycznych.
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UZASADNIENIE

W strategicznym sprawozdaniu w sprawie odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia z dnia 11 grudnia 2007 r. Komisja doszła do wniosku, że strategia lizbońska na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia działa. Zaproponowała, by wiosenna Rada w 2008 r. potwierdziła 
obecne wytyczne dotyczące wzrostu i zatrudnienia, w tym dotyczące pracy, na następny okres 
(2008-2010) oraz by skupić się na intensyfikacji ich wdrażania w ramach krajowych 
programów reformy w państwach członkowskich. 

Sprawozdawczyni podziela pogląd, że odnowiona strategia lizbońska zaczyna przynosić 
rezultaty. Zgodnie z ostatnimi prognozami ekonomicznymi Komisji Europejskiej poziom 
PKB wzrósł z 1,8% w 2005 r. i ma osiągnąć 2,9% w 2007 r. i 2,4% w 2008 r. W 2007 r. 
utworzono w UE 3,6 mln nowych stanowisk pracy, a spodziewane jest utworzenie 4,5 mln 
stanowisk w latach 2008-2009. Stopa zatrudnienia wynosi obecnie około 65% całkowitej 
ludności w wieku produkcyjnym i spodziewany jest jej wzrost do 66% w 2009 r., podczas gdy 
stopa bezrobocia ma spaść z 8,9% w 2005 r. do 7,3% w 2007 i 7,1% w 2008 r. Zgodnie z 
niedawnymi zachwianiami na rynkach finansowych w USA -i w mniejszym stopniu w UE -
szacowany wzrost w UE może jednak zostać lekko ograniczony. Dlatego UE powinna 
wzmożyć wysiłki w celu wzmocnienia tzw. trójkąta wiedzy (badania, edukacja i innowacja) 
stanowiącego centrum strategii lizbońskiej, aby stworzyć własną dynamikę wzrostu. 

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że odnowiona strategia lizbońska nie jest przeznaczona dla 
wszystkich obywateli europejskich. Należy zwrócić szczególnie uwagę na fakt, że obecnie 6 
mln młodych osób w UE wcześnie opuszcza szkołę. Stanowi to 15% wszystkich młodych 
ludzi między 18 a 24 rokiem życia. W 2006 r. bezrobocie młodych stanowiło 40% 
całkowitego bezrobocia w UE. Ponadto stopa bezrobocia w 2006 r. była dwa razy wyższa w 
przypadku obywateli niewywodzących się z UE niż w przypadku tych wywodzących się z 
UE. Dotknięte są również osoby o najniższych dochodach: 78 mln osób - czyli 16% 
całkowitej ludności UE - żyje w ubóstwie lub jest nim zagrożona. Fakt, że w UE mamy do 
czynienia z 14 mln pracujących ubogich również wykazuje, że strategia lizbońska na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia nie przekłada się na integrację społeczną. 

Ponadto odnowiona strategia lizbońska zaskutkowała większą liczbą miejsc pracy, ale nie 
zawsze miejsc pracy o lepszej jakości. Niedawne dane EUROSTATU pokazują, że ilość 
umów na czas określony i zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin w całej UE nie 
zmniejszyła się, lecz stopniowo rośnie. Podczas gdy liczba osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin wzrosła z 16,2% do 18,1% między 2000 a 2006 r., liczba zatrudnionych na 
umowach na czas określony podniosła się z 12,3% do 14,4%. Udział niedobrowolnych umów 
na czas określony w UE między 2000 a 2005 r. również wzrósł, w nawet większym stopniu, 
do 7,5% w przypadku kobiet i 6,7% w przypadku mężczyzn. W 2005 r. prawie jedna trzecia 
pracowników, kobiet i mężczyzn, poniżej 30 roku życia miała umowy na czas określony, a 
około 40% było zatrudnionych na czas określony niedobrowolnie. Ponadto szacunki 
EUROSTATU wskazują, że wydatki publiczne na działania polityki w zakresie aktywnego 
rynku pracy lekko się zmniejszyły w przeciągu ostatnich kilku lat: dla UE 15 z 0,701% PKB 
w 2003 r. do 0,64% w 2004 r. i 0,544% w 2005, a dla całej UE z 0,62% w 2004 r. do 0,525% 
w 2005 r. Liczby te pokazują, że państwa członkowskie nie pracują obecnie nad 
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zrównoważonym podejściem „flexicurity”.

Sprawozdawczyni gorąco popiera wniosek wiosennej Rady Europejskiej z 2007 r., by 
wspólne cele socjalne państw członkowskich były lepiej uwzględniane w agendzie lizbońskiej 
w celu zapewnienia ciągłego wsparcia obywateli Unii dla integracji europejskiej. Wiosenna 
Rada Europejska podkreśliła również potrzebę zwalczania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, szczególnie ubóstwa wśród dzieci oraz do zapewnienia wszystkim dzieciom 
równych możliwości w celu wzmocnienia spójności społecznej. Z uwagi na fakt, że obecna 
strategia lizbońska nie przekłada się na integrację społeczną, sprawozdawczyni zaleca 
przekształcenie obecnej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia w strategię opartą 
na wzroście, zatrudnieniu i integracji. W tym względzie odnosi się do zobowiązania Rady 
Europejskiej z 15 i 16 czerwca 2006 r., która przyjęła odnowioną strategię UE na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do wykorzystania synergii między strategią lizbońską na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia i strategią UE na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obie strategie 
uznają, że cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe mogą się nawzajem wzmocnić i ich 
postęp powinien być jednoczesny. Jednym z kluczowych wyzwań strategii UE na rzecz 
zrównoważonego rozwoju jest utworzenie społeczeństwa integrującego, w którym cele i 
dążenia operacyjne są na pierwszym miejscu w celu ograniczenia liczby ludzi zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, znaczącego zwiększenia udziału kobiet, starszych 
pracowników i migrantów w rynku pracy oraz promowania większego zatrudnienia ludzi 
młodych. Zgodnie z odnowioną strategią UE na rzecz zrównoważonego rozwoju i 
konkluzjami Rady z 2007 r. w sprawie agendy lizbońskiej sprawozdawczyni jest zdania, że 
niezbędne jest promowanie przyjęcia wspólnych standardów socjalnych na szczeblu UE, jak 
również lepsze wdrażanie istniejących, mnożenie wysiłków na rzecz walki z pracą w 
ubóstwie i powiązanie zintegrowanych wytycznych z jednej strony z otwartą metodą 
koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej z drugiej. Wprowadzenie do 
wytycznych nowych zobowiązań umożliwia wzmocnienie wymiaru społecznego odnowionej 
strategii lizbońskiej. 

W celu zapewnienia, że odnowiona strategia lizbońska zaskutkuje nie tylko większą liczbą 
miejsc pracy, ale również miejscami pracy o lepszej jakości, sprawozdanie zaleca włączenie 
zrównoważonego podejścia „flexicurity” do samych wytycznych dotyczących zatrudnienia. 
Sprawozdanie to opiera się na sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego przygotowanym przez 
Olego Christensena i przyjętym na posiedzeniu plenarnym w dniu 29 listopada 2007 r., w 
którym wystąpiono do Rady Europejskiej z propozycją przyjęcia zrównoważonego zestawu 
wspólnych zasad opartych na tworzeniu jakościowych miejsc pracy i wzmacnianiu wartości 
europejskiego modelu socjalnego. Uwzględnia również konkluzje Rady EPSCO z 5-6 grudnia 
2007 r., w których przyjęto pewną liczbę wspólnych zasad dotyczących modelu flexicurity. 
Zgodnie z zaleceniami partnerów społecznych i sprawozdania Parlamentu Europejskiego 
Rada wyraźnie uznała znaczenie solidnego, zintegrowanego i zrównoważonego podejścia 
„flexicurity”. Sprawozdawczyni odnosi się również z zadowoleniem do faktu, że Rada 
EPSCO zwróciła się do Komisji o poczynienie koniecznych kroków w celu zapewnienia 
sprzyjających warunków dla zrównoważonego wdrażania podejścia flexicurity przez państwa 
członkowskie i do uruchomienia inicjatywy publicznej w ścisłej współpracy z europejskimi 
partnerami społecznymi, tak aby ułatwić odpowiednim zainteresowanym stronom na rynku 
pracy przyswajanie zasad oraz podnieść wiedzę obywateli o flexicurity, jego podstawowej 
logice, głównych elementach i implikacjach.



PE400.670v01-00 16/16 PR\706502PL.doc

PL

Sprawozdawczyni pragnie podkreślić kluczowe znaczenie partnerstw między rządami na 
szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, parlamentami krajowymi, partnerami 
społecznymi i społeczeństwem obywatelskim dla wdrażania wytycznych dotyczących 
zatrudnienia. Większe zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron poprawi rezultaty 
strategii na rzecz zatrudnienia i poszerzy debatę publiczną. 

Sprawozdawczyni wyraża rozczarowanie faktem, że wspólnotowy program lizboński 2008-
2010 zawiera jedynie ograniczone zobowiązania w dziedzinie społecznej. Nalega zatem, by 
Komisja przyjęła w połowie 2008 r. ambitną odnowioną agendę społeczną, która powinna 
stanowić integralną i ważną część strategii lizbońskiej. Odnowiona agenda społeczna powinna 
nie tylko obejmować edukację, migrację i zmiany demograficzne oraz pomagać w 
uzupełnianiu braków w umiejętnościach, ale powinna również zawierać wyraźne 
zobowiązania do umocnienia europejskiego dorobku społecznego w celu poprawy jakości 
zatrudnienia, zwalczania wykluczenia społecznego, dyskryminacji i ubóstwa. 

W świetle powyższego sprawozdawczyni uważa, że obecne wytyczne dotyczące zatrudnienia 
nie wymagają pełnej rewizji, ale raczej zmiany wielu szczególnych punktów. Mimo iż 
popiera poprawki Komisji do tekstów objaśniających wytyczne dotyczące zatrudnienia, 
sprawozdawczyni wzywa również do przeglądu samych wytycznych w celu zwiększenia 
widoczności koniecznych zmian. Proponowana lista poprawek do wytycznych dotyczących 
zatrudnienia odnosi się w szczególności do potęgowania wymiaru społecznego strategii 
lizbońskiej (i jego widoczności), do jakości zatrudnienia w wytycznych poprzez 
wprowadzenie zrównoważonego podejścia flexicurity oraz wprowadzenia klauzuli aktywnej 
integracji. Sprawozdawczyni z zadowoleniem odnosi się do faktu włączenia przez Komisję do 
tekstów objaśniających celów i poziomów odniesienia w ramach europejskiej strategii 
zatrudnienia. Z uwagi na widoczność zaleca jednak, by cele i poziomy odniesienia zostały 
również wymienione w załączniku do wytycznych.
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