Projekt rezolucji
zwykłych

PROJEKT rezolucji nr 1 zgłoszony przez TS-LKD / Litwa na
Kongres EPL w Helsinkach (Finlandia), który odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2018 r.

„Rezolucja w sprawie Ukrainy, Gruzji i Mołdawii”

Mając na uwadze, że
a) rozszerzenie UE było jedną z najbardziej udanych strategii w Europie i dowiodło
atrakcyjności modelu europejskiego; strategia ta była siłą napędową reform w wielu
europejskich państwach spoza UE i pozostaje istotną odpowiedzią na podwójne wyzwanie
związane ze wzmocnieniem globalnej roli Europy i potwierdzeniem jej odpowiedzialności
za stabilność i bezpieczeństwo kontynentu;
b) EPL zawsze wspierała integrację z UE i nadal dąży do osiągnięcia najważniejszego celu,
jakim jest „Europa, która jest jednością, która jest wolna i w której panuje pokój”; w
2017 r. Kongres EPL na Malcie zatwierdził m.in. dwie strategiczne rezolucje w sprawie
Bałkanów Zachodnich i długoterminowego planu wsparcia dla Ukrainy, w których
określono jasne ramy strategiczne w odniesieniu do kolejnych etapów integracji UE;
c) stabilność i długoterminowy dobrobyt zarówno na Bałkanach Zachodnich, jak i w regionie
Partnerstwa Wschodniego mają istotne znaczenie dla stabilności i dobrobytu całego
kontynentu europejskiego; jak stwierdzono w rezolucji Kongresu EPL 2017 w sprawie
Bałkanów Zachodnich: „UE nie powinna okazywać zmęczenia rozszerzeniem, ale
przyspieszyć proces integracji i podtrzymywać proeuropejskie nastroje w krajach
Bałkanów Zachodnich poprzez wspieranie ich aspiracji do przystąpienia do Unii w oparciu
o zasadę warunkowości, uwzględniając również wypełnianie przez te kraje kryteriów
kopenhaskich i ich zaangażowanie w utrzymywanie dobrych stosunków sąsiedzkich, a
także zdolność Unii do integracji nowych państw”. Te same zasady powinny być
stosowane wobec Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, jeżeli chodzi o integrację europejską w
regionie Partnerstwa Wschodniego;
d) Ukraina to europejskie państwo, będące przedmiotem stałych ataków sąsiedniej Rosji, nie
tylko o bezpośrednim charakterze wojskowym, lecz również hybrydowym, a część
ukraińskiego została bezprawnie zaanektowana przez Rosję;
e) rozwój i bezpieczeństwo bezpośrednich sąsiadów UE, jakimi są Ukraina, Gruzja i
Mołdawia, mają bezpośredni wpływ na UE, a także szersze implikacje dla całego
kontynentu europejskiego;
f) zbliżające się wybory prezydenckie i parlamentarne na Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii mogą
stać się decydującym punktem dla umocnienia demokracji, praworządności i dalszego
rozwoju proeuropejskiego;
g) w celu wywierania wpływu na Ukrainę i inne państwa Partnerstwa Wschodniego Rosja
utrzymuje, a nawet zwiększa środki wojskowe, ekonomiczne, polityczne i hybrydowe;
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dlatego potrzebujemy europejskiej solidarności, zaangażowania i wsparcia, aby
przeciwdziałać tym zagrożeniom i tendencjom antydemokratycznym;
h) EPL popiera starania podjęte przez kraje Bałkanów Zachodnich w ciągu ostatniego roku i
popiera cel UE, jakim jest zakończenie negocjacji i procedur akcesyjnych w oparciu o
osiągnięcia krajów kandydujących, gdyż w ten sposób możemy zapewnić stabilność i
rozwój gospodarczy w tym regionie, a także zapobiec destabilizacji regionu przez państwa
trzecie;
i) możemy osiągnąć też dalsze postępy w regionie Partnerstwa Wschodniego dzięki
ściślejszej współpracy z Ukrainą i innymi państwami Partnerstwa Wschodniego, które są
gotowe wprowadzić reformy europejskie;
j) Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny działać na rzecz dwustronnych i
wielostronnych programów, które obejmują pomoc humanitarną i gospodarczą,
promowanie reform demokratycznych i wspieranie długofalowych celów polityki
zagranicznej Ukrainy i innych państw Partnerstwa Wschodniego w ramach integracji
europejskiej i euroatlantyckiej;
k) w zeszłym roku grupa EPL przyjęła rezolucję dotyczącą długoterminowego planu wsparcia
dla Ukrainy, obejmującego między innymi inicjatywę „Plan Marshalla dla Ukrainy”; ta wola
polityczna EPL odegrała istotną rolę umożliwiającą umacnianie strategii pomocy
inwestycyjnej dla Ukrainy ze strony Zachodu i zachęcającą do dalszych zmian na Ukrainie;

Europejska Partia Ludowa:
1. wyraża ponownie poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy i
podkreśla, że nigdy nie uzna nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję;
2. ponownie wyraża jednoznaczne poparcie dla europejskiej perspektywy państw
Partnerstwa Wschodniego, które podpisały układ o stowarzyszeniu z UE;
3. podkreśla, że proces integracji europejskiej był jednym z najbardziej udanych i potężnych
instrumentów UE służących umocnieniu demokratycznych norm i zasad, tworzeniu
funkcjonalnych gospodarek rynkowych oraz osiągnięciu pokoju i stabilności;
4. przypomina i podkreśla, że Unia Europejska jest Unią wartości, norm i zasad, oraz że dążąc
do członkostwa w europejskiej rodzinie, państwa Partnerstwa Wschodniego powinny
przestrzegać wartości UE i stosować je;
5. wzywa państwa Partnerstwa Wschodniego do powstrzymania się od wszelkich działań
zwróconych przeciwko prawom mniejszości lub prowadzących do ich osłabienia; a także
wzywa wszystkie ukraińskie siły polityczne do powstrzymania się od podżegania do aktów
o podłożu etnicznym podczas kampanii wyborczej;
6. nadal wspiera wysiłki Ukrainy, Gruzji i Mołdawii we wdrażaniu reform w dziedzinach
określonych w układzie o stowarzyszeniu, a zwłaszcza w obszarze zwalczania korupcji,
umacniania demokracji, instytucji, praworządności i wolności mediów;
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7. wzywa rząd Mołdawii do przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów oraz do
powstrzymania procesu pogarszania się podstawowych standardów demokratycznych w
Republice Mołdawii, obejmujących praworządność, instytucje demokratyczne,
niezależność sądownictwa, wolność mediów, nękanie opozycji.
8. uważa, że pomoc i współpraca UE na rzecz Ukrainy, Gruzji i Mołdawii przyczynią się do
sukcesu przeprowadzanych przez nie reform, a droga regionu Partnerstwa Wschodniego
do UE powinna stać się jednym z kluczowych priorytetów UE;
9. zachęca wszystkie państwa członkowskie UE do przeciwdziałania wszelkimi możliwymi
sposobami negatywnej i destrukcyjnej roli podmiotów zewnętrznych w regionie
Partnerstwa Wschodniego;
10. wzywa instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie UE do dalszego wspierania
europejskich lub krajowych funduszy i projektów powiązanych z rozwojem gospodarczym
regionu Partnerstwa Wschodniego w celu ograniczenia wysiłków Kremla zmierzających do
zwiększenia jego wpływów gospodarczych i politycznych w Unii Europejskiej;
11. jeszcze raz podkreśla, że perspektywa przyszłego rozszerzenia UE o państwa Partnerstwa
Wschodniego zależy od wdrożenia reform europejskich, ponieważ jest to podstawowy
warunek powodzenia i stabilności tych państw oraz wspólnego poszerzania obszaru
wzajemnego bezpieczeństwa i stabilności w Europie;
12. podkreśla, że UE i jej partnerzy powinni opracować wspólną długoterminową strategię
wobec Rosji, która w odpowiednim czasie byłaby korzystna również dla tego kraju;
13. uznaje znaczenie, jakie będzie mieć dla przyszłości UE sukces we wdrażaniu
odpowiedzialnej i skutecznej polityki wobec Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, aby zbudować
kontynent europejski „który jest jednością, który jest wolny i w którym panuje pokój”;
14. nadal uważa, jak podkreślono w poprzedniej rezolucji w sprawie długoterminowego
wsparcia dla Ukrainy, że zarówno dla UE, jak i dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii potrzebne
będzie co najmniej jedno dziesięciolecie na przygotowanie się do uzgodnionych decyzji
dotyczących perspektywy członkostwa w UE. EPL oświadcza, że jej strategicznym celem
jest podjęcie wszelkich wysiłków na rzecz potrzebnych reform i przygotowań, tak aby
Ukraina, Gruzja i Mołdawia mogły spełnić kryteria kopenhaskie.
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PROJEKT rezolucji nr 2 zgłoszony przez Prezydium EPL na
Kongres EPL w Helsinkach (Finlandia), który odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2018 r.

„Zrównoważone społeczeństwo dla rozwijającej się gospodarki:
przywrócenie optymistycznie nastawionej i zamożnej klasy średniej”

Termin „klasa średnia” to nie tylko pusty polityczny slogan. Dla EPL „klasa średnia” to coś
więcej niż poziom dochodów, klasa społeczna czy wykształcenie. Chodzi o wszystkich ludzi i
rodziny, które chcą działać na rzecz społeczeństwa i umacniać społeczności lokalne dla
przyszłych pokoleń.
Znaczna część debaty dotyczącej pozycji „klasy średniej” skupiła się na kwestii nierównych
dochodów. Zdolność pozyskiwania wyborców wśród „klas średnich” przez ruchy
populistyczne symbolizuje dogłębne niezadowolenie, frustrację i niepokój, które mają
znacznie szersze podłoże wykraczające poza granice danych ekonomicznych. Musimy pokazać
ludziom, a także zapewnić ich, że ich interesy zawsze znajdowały się w centrum naszej polityki,
i że nadal tak będzie w przyszłości.
EPL ma zamiar zajmować się problemami klasy średniej i przywrócić jej członkom wiarę w
możliwości osiągnięcia wyższych standardów życia oraz zaoferowania lepszych warunków ich
dzieciom. Nasza polityka kładzie nacisk na bezpieczeństwo zatrudnienia, równość szans i
mobilność społeczną. Wierzymy, że ciężka praca powinna umożliwić osiągnięcie postępów w
życiu.
Nowe technologie, praktyki biznesowe i globalne powiązania zmieniają rynki pracy i
społeczeństwa szybciej niż wydawało się to możliwe niecałe dziesięć lat temu. Te nowe
czynniki są głównymi siłami napędowymi długofalowego wzrostu gospodarczego i tworzenia
miejsc pracy. EPL przyznaje jednak, że szybkie tempo tych zmian nasiliło niepewności i obawy,
z którymi borykają się pracujące rodziny. EPL dąży do tego, aby jak najwięcej osób uzyskiwało
umiejętności niezbędne do udziału w konkurencyjnym rynku pracy i czerpania korzyści z
nowych innowacji i technologii.
Aby przeciwstawić się tym realnym obawom, EPL uważa, że konieczna jest szeroka gama
strategii społeczno-gospodarczych, które będą odpowiednio odzwierciedlać codzienne
wyzwania stojące przed milionami Europejczyków należących do „klasy średniej”.
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1. „Polityka gospodarcza to polityka społeczna”: Tworzenie prawdziwych sieci
społecznościowych godnych epoki cyfrowej
Obrona społecznej gospodarki rynkowej oznacza zapewnienie, że nasze
społeczeństwo i nasze społeczności lokalne będą przygotowane do radzenia sobie z
trudnościami, jakie stoją dzisiaj przed rodzinami. Wymaga to od wszystkich
segmentów społeczeństwa udziału w budowaniu solidarnych gospodarek
sprzyjających włączeniu społecznemu, które działają dla wszystkich, bez względu na
wiek, płeć, pochodzenie etniczne lub wyznaniowe, zawód czy dochód. EPL nadal dąży
do tego, aby Europejski filar praw społecznych zapewniał ramy umożliwiające
czerpanie korzyści ze społecznej gospodarki rynkowej. Nadal wspieramy podejście do
praw społecznych, które opiera się na przekonaniu, że „polityka gospodarcza to
polityka społeczna, a polityka społeczna to polityka gospodarcza. Nie można rozdzielić
tych dwóch polityk — konieczne jest jednoczesne działanie na tych obu
płaszczyznach1”. W tym kontekście EPL:
•

przyznaje, że należy podjąć dalsze działania aby wszyscy mogli czerpać korzyści
i prosperować dzięki elastycznej gospodarce opartej na cyfrowej technologii
przyszłości;

•

przyznaje, że polityka społeczna należy do kompetencji dzielonych i
potwierdza, że we wszystkich decyzjach należy przestrzegać zasad
pomocniczości i proporcjonalności;

•

uważa, że polityka społeczna musi zostać określona i wdrożona jak najbliżej
obywateli, aby prowadzone strategie były skuteczne w kontekście lokalnym;

•

wzywa państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na rozwój
silnych i dynamicznych społeczności lokalnych, które powinny działać jak sieci
społecznościowe, zapewniając z drugiej strony zdrowe i trwałe podstawy
społeczne dla dalszego wzrostu gospodarczego.

2. Dobrobyt rodzin w samym sercu modelu trwałej równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym
Dzisiejsze środowisko pracy staje się coraz bardziej rozdrobnione, bardziej elastyczne
i bardziej mobilne, ponieważ technologia i globalizacja przekształcają gospodarki.
1

Komisarz Thyssen, Przemówienie nt Europejskiego Filaru Praw Społecznych, sesja
plenarna Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 25 stycznia 2017
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Jednak tendencje te mogą powodować znaczny poziom stresu, ponieważ nowoczesne
rodziny — niezależnie od tego czy pracuje w nich oboje rodziców czy tylko jeden, czy
też jest to rodzic samotny — próbują połączyć życie rodzinne z wyzwaniami
współczesnego świata pracy. Stres ten może być często jeszcze większy z powodu
nierówności płci na rynku pracy, pomimo tego, że młode kobiety dążą do zdobywania
o wiele wyższego wykształcenia i uzyskiwania lepszych wyników akademickich niż
mężczyźni. Wiele kobiet opuszcza rynek pracy, szczególnie po urodzeniu dziecka.
Znajduje to również odzwierciedlenie w poziomie wynagrodzeń, świadczeniach
emerytalnych i reprezentacji w kierownictwie wyższego szczebla. W kontekście
trwających europejskich wyzwań gospodarczych i demograficznych stanowi to
poważne wyzwanie. EPL:
•

przyznaje, że większy udział obu płci i osób w każdym wieku na rynku pracy ma
ogromne znaczenie dla przywrócenia umotywowanej „klasy średniej” będącej
fundamentem dla dynamicznego europejskiego społeczeństwa;

•

uważa, że poprzez ułatwienie rodzicom i opiekunom większego wyboru w
sposobie godzenia pracy z obowiązkami opiekuńczymi, możemy wesprzeć
pracujące rodziny i przyczynić się do lepszych wyników gospodarczych;

•

wzywa państwa członkowskie do wspierania zmian społecznych w celu
przekształcenia społeczeństwa „urlopów macierzyńskich” na społeczeństwo
„urlopów rodzicielskich”. Musimy dążyć do polityki rodzinnej traktującej oboje
rodziców na równi, tak aby nie dyskryminować żadnego z rodziców ani nie
proponować rozwiązań zachęcających do tego, aby jedno lub drugie z rodziców
porzucało rynek pracy;

•

domaga się, aby państwa członkowskie nie dopuszczały do dyskryminacji
rodzin niepełnych w zakresie polityki rodzinnej i ułatwiania dostępu do rynku
pracy;

•

wzywa państwa członkowskie do aktywnego ułatwiania i promowania
elastycznych umów o pracę z rodzicami małych dzieci i osobami obciążonymi
innymi obowiązkami opiekuńczymi;

•

wzywa państwa członkowskie do zadbania o zaspokojenie potrzeb
edukacyjnych chłopców i dziewcząt w celu zmniejszenia nierówności płci w
szkolnictwie wyższym;

•

wspiera realizację kompleksowej polityki oferującej warunki i zachęty do
wspierania rodzin.
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3. Opieka nad dziećmi jako siła napędowa mobilności społecznej i wzrostu
gospodarczego

Zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i
konkurencyjności Europy. Niewątpliwym faktem jest to, że kraje o większej równości
uzyskały wyższy poziom rozwoju gospodarczego zarówno na świecie, jak i w Europie.
Dostęp do przystępnej cenowo, elastycznej i wysokiej jakości opieki nad dziećmi
stanowi podstawową troskę rodziców w całej UE. Jest to główne źródło stresu
rodzicielskiego, podstawowy element debaty na temat równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym, a także, w wielu krajach, główne źródło wydatków
finansowych. Opiera się to na prawowitych oczekiwaniach kobiet, a w szczególności
na tym, że umożliwi to im dalszy rozwój kariery niezależnie od tego, czy zdecydują się
założyć rodzinę, czy nie. Umożliwienie rodzicom skorzystania z elastycznych usług
opieki nad dziećmi jest dla rodzin warunkiem wstępnym ułatwienia mobilności
społecznej i rozwoju gospodarczego. EPL:
•

uważa, że szersze zapewnienie wysokiej jakości opieki nad dziećmi może mieć
duży wpływ na zwiększenie mobilności społecznej, w szczególności w
przypadku rodzin o niskich dochodach. To z kolei prowadzi do szeregu
pozytywnych wyników ekonomicznych pod względem zatrudnienia i
dochodów w późniejszym okresie życia;

•

popiera ciągłą pracę nad rozwojem bardziej kompleksowych systemów opieki
nad dziećmi na szczeblu krajowym, przy jednoczesnym uznawaniu prerogatyw
państw członkowskich w zakresie projektowania, określania struktury i
finansowania takich systemów;

•

potwierdza, że nadal zobowiązuje się do podkreślania najlepszych praktyk w
zakresie modeli opieki nad dziećmi;

•

wzywa państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do przystępnych
cenowo i wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi dla rodzin, aby umożliwić
rodzicom łączenie życia zawodowego i rodzinnego;

•

wzywa państwa członkowskie do ułatwienia elastyczności systemów opieki
nad dziećmi, aby umożliwić rodzicom jak najszerszy wybór momentu i sposobu
korzystania z takich usług.
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