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WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 

rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2013 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

przeznaczył 9,1 mld EUR na wsparcie szkoleń zawodowych i możliwości zatrudnienia dla 

ludzi młodych i zauważa, że choć kwota ta jest o 50% wyższa niż pierwotnie zakładany 

poziom finansowania, jest ona wciąż niewystarczająca, jeżeli wziąć pod uwagę, że 

miliony ludzi młodych pozostają bez pracy;  

2. z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie kapitału EBI o 10 mld EUR w 2013 r.; zgadza 

się, że ten instrument umożliwi przedsięwzięcie antycyklicznych inwestycji; wskazuje, że 

konieczne może być ponowne podwyższenie kapitału; 

3. uważa, że projekty wybrane przez EBI powinny nie tylko oferować możliwość ożywienia 

wzrostu i zatrudnienia, lecz również możliwość stawienia czoła głównym wyzwaniom 

XXI wieku, takim jak zmiana klimatu, niezależność energetyczna, światowa konkurencja i 

wzrost nierówności; 

4. uważa, że środki EBI mogłyby znacząco przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i 

wzrostu gospodarczego, jeżeli opracowane zostałyby skuteczniejsze instrumenty 

finansowania, które pobudziłyby prywatne inwestycje w znacznie większym stopniu niż 

dotychczas; 

5. domaga się lepszego ukierunkowania działań, zmniejszenia liczby przepisów oraz 

większej elastyczności przy przydziale środków EBI; 

6. wzywa EBI do nawiązania ustrukturyzowanych kontaktów z parlamentami, rządami i 

partnerami społecznymi, aby regularnie określać te inicjatywy tworzenia miejsc pracy, 

które mogą przyczynić się do osiągnięcia trwałego wzrostu konkurencyjności Europy; 

7. przypomina, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą naszej gospodarki i 

dysponują ogromnym potencjałem, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, szczególnie 

dla ludzi młodych, a także wspieranie dualnego systemu kształcenia zawodowego i 

programów praktyk zawodowych; podkreśla w związku z tym, że ponad 85 % nowych 

miejsc pracy w Europie powstaje właśnie dzięki MŚP; zwraca jednocześnie uwagę, że 

dualnych systemów kształcenia nie można wdrożyć w niektórych krajach w sposób 

bezpośredni, bez żadnych zmian, i że należy dostosować te systemy do warunków 

panujących w każdym państwie członkowskim; 

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że udzielono wsparcia MŚP w regionach, gdzie 

bezrobocie wśród ludzi młodych przekracza 25 %; 

9. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie przez EBI finansowania MŚP o 

50 % w porównaniu z rokiem 2012, dzięki czemu zabezpieczonych zostało 2,8 mln miejsc 

pracy w UE; równocześnie wzywa EBI, aby w procedurach administracyjnych oraz 
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aplikacyjnych zaoszczędził MŚP niepotrzebnej biurokracji; z zaniepokojeniem zwraca 

uwagę na fragmentację finansową wśród państw członkowskich, która utrzymywała się w 

latach 2013 i 2014, oraz przypomina, że jest to ogromna przeszkoda dla wzrostu i 

zrównoważonego rozwoju MŚP oraz ich możliwości inwestowania i tworzenia miejsc 

pracy; domaga się większej liczby informacji na temat finansowania MŚP przez EBI w 

2013 r. w porównaniu z rokiem 2012 oraz na temat wpływu tego finansowania na 

wskaźniki zatrudnienia w UE; 

10. zwraca uwagę, że przy korzystnych uwarunkowaniach politycznych i finansowych MŚP 

mogą być motorem intensywnego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 

zwraca uwagę, że MŚP mogłyby z większym powodzeniem kreować wzrost i 

zatrudnienie, gdyby miały dostęp do korzystnych warunków finansowania również na 

potrzeby inwestycji o wyższym profilu ryzyka; wyraża w związku z tym ubolewanie, że 

EBI zbyt często zachowywał się tak, jakby był bankiem prywatnym, i stosował takie same 

kryteria wyboru projektów jak banki prywatne, odrzucając projekty leżące w interesie 

publicznym, uznane jednak za niewystarczająco opłacalne; wzywa EBI, aby w ramach 

przyjętego przez Komisję Europejską planu inwestycji na rzecz nowego dobrobytu 

zapewnił i ułatwił MŚP, mikroprzedsiębiorstwom i podmiotom gospodarki społecznej 

dostęp do finansowania projektów mających na celu tworzenie miejsc pracy przy 

przestrzeganiu zasady zrównoważonego rozwoju, w tym projektów na małą skalę; 

11. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI indywidualnie podchodzi do potrzeb finansowych 

poszczególnych państw członkowskich i podkreśla, że uwzględnianie konkretnych 

potrzeb państw członkowskich wynikających z różnic w rozwoju jest warunkiem dla 

spójnego rozwoju UE. 

12. z zadowoleniem przyjmuje skoncentrowanie się na spółkach o średniej kapitalizacji 

(firmy zatrudniające od 250 do 3 tys. pracowników) dzięki inicjatywie na rzecz spółek o 

średniej kapitalizacji i inicjatywie na rzecz finansowania wzrostu, które pobudzają akcję 

kredytową, szczególnie w odniesieniu do innowacyjnych spółek o średniej kapitalizacji; 

13. zwraca uwagę, że MŚP mogą kreować wzrost i zatrudnienie jedynie przy sprzyjającej i 

stabilnej sytuacji gospodarczej; 

14. zwraca uwagę, że EBI ma obowiązek zadbać o to, by jego polityka przejrzystości była 

zgodna z przepisami rozporządzenia 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów Parlamentu, Rady i Komisji; 

15. z zadowoleniem przyjmuje nową inicjatywę EBI pod hasłem „Umiejętności i miejsca 

pracy – inwestowanie w młodzież”, która koncentruje się na finansowaniu instrumentów 

służących szkoleniom zawodowym i mobilności studentów/uczniów, aby zapewnić 

młodym ludziom możliwości trwałego zatrudnienia, i wzywa do zwrócenia jeszcze 

większej uwagi na kształcenie zawodowego i zwiększenia inwestycji w ten program 

wsparcia w nadchodzących latach; uważa zarazem, że program ten nie powinien 

powodować odpływu finansowania od obecnego systemu stypendiów, przede wszystkim 

w odniesieniu do programu Erasmus+; podkreśla, że mobilność musi być traktowana jako 

szansa i pozostać dobrowolna, a nie stać się instrumentem przyczyniającym się do 

wyludniania i peryferyzacji obszarów dotkniętych bezrobociem. apeluje o zwrócenie 

uwagi na projekty, które umożliwią tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza 
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na projekty umożliwiające tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych, przyczyniające się 

do zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy, zmniejszające długoterminowe bezrobocie i 

zwiększające możliwości zdobycia pracy przez grupy defaworyzowane; 

16. z zadowoleniem przyjmuje rozległe doświadczenie EBI, jeśli chodzi o finansowanie 

edukacji i szkoleń poprzez systemy kredytów studenckich w Europie, w szczególności w 

kontekście planowanego uruchomienia przez grupę EBI w 2015 r. instrumentu gwarancji 

kredytowych wspierającego mobilność Erasmus Master; podkreśla, że należy zapewnić 

korzystne warunki spłat, aby umożliwić łatwy dostęp do pożyczek studentom niezależnie 

od ich sytuacji ekonomicznej; 

17. podkreśla znaczenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress w walce z 

wykluczeniem społecznym i w działaniach wspierających grupy szczególnie wrażliwe, w 

szczególności w obszarze gospodarki społecznej; podkreśla konieczność zwiększenia 

przez instytucje europejskie wysiłków na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia 

społecznego, które to zjawiska obecnie dotykają o 10 mln ludzi więcej niż w roku 2010, 

co oznacza, że jesteśmy bardzo daleko od osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w tej 

dziedzinie zwraca uwagę, że zjawisko wykluczenia społecznego i finansowego dotyczy 

nie tylko państw ubogich, lecz większości państw członkowskich, bez względu na poziom 

rozwoju gospodarczego; 

18. wzywa EBI, aby przy wyborze projektów na podstawie metody oceny trzech filarów 

zwracał szczególną uwagę na pierwszofilarowe kryterium przyczyniania się do wzrostu i 

zatrudnienia, szczególnie w odniesieniu do ludzi młodych; podkreśla, jak ważne jest 

zatrudnienie, kształcenie i praktyka zawodowa ludzi młodych przy przejściu do modelu 

zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i tworzącego miejsca pracy; 

19. wzywa EBI do kierowania się wytycznymi uzgodnionymi w sposób demokratyczny przez 

przedstawicieli wybranych przez obywateli Europy i podkreśla w związku z tym potrzebę 

większej przejrzystości i bardziej regularnego dialogu między EBI a Parlamentem 

Europejskim; 

20. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI przyjął indywidualne podejście, dostosowując 

rozwiązania finansowe do konkretnych potrzeb państw członkowskich; 

21. przypomina, o podstawowej roli EBI w realizacji ambitnego pakietu dotyczącego 

inwestycji w wysokości 300 mld EUR obiecanego przez nowego przewodniczącego 

Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera, oraz zwraca się do EBI o jak najszybsze 

ogłoszenie rodzajów projektów, którymi będzie zarządzał w ramach tego pakietu, a także 

celów tych projektów oraz sposobów ich finansowania; 

22. jest zdania, że inwestycje wybrane przez EBI w ramach nowego pakietu inwestycyjnego 

powinny przynieść wyraźne korzyści całemu społeczeństwu, a nie tylko poszczególnym 

sektorom; uważa, że inwestycje nie tylko powinny przyczynić się do zwiększenia jakości 

zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, lecz również wesprzeć rozwój naszego 

społeczeństwa; 

23. wzywa EBI, by priorytetowo traktował inwestycje dotyczące transformacji sektora 

energetycznego, zmiany klimatu, gospodarki cyfrowej i kapitału ludzkiego, tak by 
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sprostać wyzwaniom przyszłości i zmienić europejski przemysł; 

24. przypomina zobowiązanie wiceprzewodniczącego Katainena do zwiększenia potencjału 

EBI nie tylko w zakresie infrastruktury, ale także w obszarze zatrudnienia i edukacji ludzi 

młodych, i wzywa EBI do podsumowania postępów w tym obszarze w kolejnym rocznym 

sprawozdaniu; jest zdania, że już rozpoczęte działania na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych powinny być wdrażane szybciej oraz stopniowo rozszerzane; 

25. uważa, że EBI powinien na dużą skalę inwestować w środki, które stworzą trwałe miejsca 

pracy dla młodego pokolenia, dodatkowo do środków już podjętych w ramach inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 

26. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI wyraża wolę rozwoju innowacji, 

konkurencyjności i inwestycji w celu sprzyjania wzrostowi gospodarczemu i tworzenia 

miejsc pracy; 

27. wzywa do zwiększenia przejrzystości EBI, szczególnie w kontekście oceny dokonywanej 

przez Parlament Europejski, aby posłowie do PE mieli pełne informacje na temat 

działalności i projektów, którymi zarządza bank; 

28. wzywa EBI do odegrania wiodącej roli w finansowaniu planu inwestycji na rzecz nowego 

dobrobytu, zainicjowanego przez Komisję Europejską; oczekuje, że EBI zapewni w tym 

celu MŚP i mikroprzedsiębiorstwom możliwości finansowania, a także zadba o to, by 

inwestycje miały na celu zapewnienie korzyści całemu społeczeństwu; 

29. wzywa EBI, aby skutecznie wypełniał przypisaną mu rolę siły napędowej działań na rzecz 

ożywienia gospodarczego opartego na zasadzie trwałego i ekologicznego wzrostu. 
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