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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że skuteczna i starannie przemyślana polityka społeczna i polityka 
zatrudnienia musi uwzględniać wyzwania społeczno‑gospodarcze i demograficzne, 
wyzwania związane z automatyzacją oraz wyzwania wynikające z zobowiązania Unii 
do dekarbonizacji, a polityce tej powinny towarzyszyć dobrze ukierunkowane strategie 
inwestycyjne i powinna ona być nadal istotnym warunkiem zrównoważonego wzrostu, 
będącym kluczowym czynnikiem prowadzącym do wysokiej jakości zatrudnienia, 
ograniczenia nierówności i zwiększenia konwergencji i spójności społecznej;

2. z zadowoleniem przyjmuje rozwój polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw 
społecznych w trakcie ósmej kadencji, podkreśla jednak, że inicjatywy polityczne 
wymagają odpowiedniego, należytego i terminowego finansowania, aby stały się 
skuteczne;

3. podkreśla, że budżet na 2020 r. powinien przyczynić się do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia, co wydaje się realne, 
jeżeli chodzi o cel dotyczący wskaźnika zatrudnienia, ale jest dalekie od 
urzeczywistnienia, jeżeli chodzi o cel polegający na zmniejszeniu liczby osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, gdyż coraz więcej osób 
pracujących jest zagrożonych ubóstwem;

4. ponadto podkreśla potrzebę stopniowego dostosowywania strategicznego 
ukierunkowania polityki i programów unijnych do celów zrównoważonego rozwoju i 
zasad społecznych określonych w europejskim filarze praw socjalnych, co należy w 
pełni zintegrować z przepisami unijnych programów finansowania i europejskiego 
semestru; 

5. podkreśla w związku z tym potrzebę kompleksowych reform politycznych i 
zintegrowanego podejścia, które przyczynią się do większego włączenia społecznego i 
do walki z bezrobociem młodzieży i bezrobociem długotrwałym oraz często 
lekceważonym problemem szans zatrudnienia osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami;

6. podkreśla w związku z tym znaczenie odpowiedniego finansowania programów i 
inicjatyw w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2014–2020, które mają na 
celu promowanie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, walkę z bezrobociem, 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zmniejszenie nierówności i zwiększenie 
konwergencji społecznej, a zwłaszcza tych programów i inicjatyw, które są skierowane 
do najmniej uprzywilejowanych warstw społecznych;

7. podkreśla potrzebę odpowiedniego finansowania tych programów i inicjatyw w 2020 r. 
oraz do czasu wejścia w życie następnego etapu programowania WRF;

8. sprzeciwia się zatem obniżkom w programowaniu budżetowym w odniesieniu do linii 
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04 01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 i 13 08 
01;

9. przypomina także, że należy znaleźć odpowiednią równowagę między środkami na 
zobowiązania i na płatności, aby umożliwić wykorzystanie pełnego potencjału tych 
programów i inicjatyw;

10. podkreśla, że uczestnictwo pracowników i ich włączenie w sprawy spółki mają 
znaczący pozytywny wpływ na ich wydajność, zdrowie i dobrostan, jakość miejsc pracy 
i godziwe wynagrodzenia; podkreśla ponadto, że linie budżetowe, z których wspiera się 
dialog społeczny w Unii, mają ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o zwiększenie 
zaangażowania partnerów społecznych, np. w ramach europejskiego semestru i podczas 
wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych; apeluje zatem o podwyższenie 
środków przeznaczonych na stosunki przemysłowe i dialog społeczny;

11. podkreśla, jak ważna jest rozliczalność budżetowa i ustalanie priorytetów przy 
zapewnianiu optymalnego wykorzystania środków z myślą o obywatelach Unii, a także 
położenie większego nacisku na kształtowanie polityki w oparciu o dane oraz zwracanie 
szczególnej uwagi na różnice społeczne, regionalne i terytorialne;

12. uważa, że zasada europejskiej wartości dodanej powinna być podstawą wszystkich 
przyszłych wydatków; podkreśla, że wobec tego fundusze Unii powinny stanowić 
odzwierciedlenie modelu publicznego budżetowania wynikowego, a model ten 
przewiduje, iż każdej linii budżetowej przypisuje się mierzalne cele i wyniki; w 
związku z tym podkreśla znaczenie rozliczalności i przejrzystości ze strony organów 
otrzymujących finansowanie unijne;

13. uznaje kluczową rolę Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(EFG), programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) oraz 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i przypomina, że fundusze 
te powinny prowadzić do uzyskania efektów synergii, co umożliwi ograniczenie różnic 
społecznych i nierówności, tak aby w procesie tym nie pominąć żadnej grupy 
docelowej; ostrzega, że wszelkie ograniczenia środków budżetowych w tych 
dziedzinach mogą osłabić skuteczność tych strategii politycznych oraz utrudnić 
realizację ich celów;

14. w związku z tym podkreśla, że należy brać pod uwagę uwarunkowania małych państw 
członkowskich i regionów oddalonych (w tym regionów najbardziej oddalonych, o 
których mowa w art. 349 TFUE); podkreśla w szczególności, że należy poprawić dostęp 
do funduszy dla krajów i terytoriów zamorskich (które mają ograniczone zasoby 
administracyjne i wiedzę fachową z uwagi na swój specjalny status i wielkość); uważa 
w szczególności, że EFG musi odzwierciedlać rzeczywistość małych rynków pracy i 
rynków w małych państwach członkowskich, zwłaszcza w przypadku wniosków 
dotyczących MŚP, a także w sytuacji, gdy zwolnienia i przenoszenie miejsc pracy 
poważnie wpływają na stopy zatrudnienia oraz na lokalną lub regionalną gospodarkę;

15. podkreśla, że działania realizowane w ramach tych funduszy i programów powinny 
zawsze prowadzić do podjęcia środków strategicznych z jasno określonymi założeniami 
i celami oraz że efektywne i skuteczne wydatkowanie jest równie ważne co ogólne 
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pułapy budżetowe; w związku z tym podkreśla znaczenie rzeczywistej kultury 
zorientowania na wyniki w celu optymalnego wykorzystania funduszy, analizowania 
przyczyn słabych wyników programów i wprowadzania środków umożliwiających 
poprawę;

16. z uznaniem wyraża się zatem o wysiłkach podejmowanych w celu uczynienia procedur 
występowania o fundusze z budżetu na 2020 r. bardziej przejrzystymi i dostępnymi;

17. apeluje do Komisji i państw członkowskich o umożliwienie niezbędnej elastyczności 
we wdrażaniu programów Unii na 2020 r., zwłaszcza w przypadku EFG, aby 
zneutralizować skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii dla pracowników i 
podmiotów mających siedzibę w państwach członkowskich; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zmiany zakresu obecnego 
programu EFG, aby umożliwić udzielanie wsparcia pracownikom przeniesionym w 
wyniku zakłóceń spowodowanych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii;

18. uznaje przyszłe połączenie – w ramach EFS+ od 2021 r. – obecnych instrumentów: 
EFS, inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym, EaSI oraz europejskiego programu w dziedzinie zdrowia; 
ponownie podkreśla swoje stanowisko, zgodnie z którym w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 należy podnieść środki na EFS+ do kwoty 
120 457 000 000 EUR w cenach bieżących; wzywa Komisję do przedstawiania 
informacji finansowych i przydziałów budżetowych w sposób umożliwiający 
porównanie danych dotyczących EFS+ z obecnymi przydziałami środków; sprzeciwia 
się proponowanemu przez Radę znacznemu zmniejszeniu środków (o 5 mln EUR) 
przeznaczonych na oś Progress w ramach EaSI na 2020 r. i proponuje, by pula środków 
budżetowych była co najmniej równa propozycji Komisji; podkreśla w związku z tym, 
że wszystkie przeglądy ustawodawcze i budżetowe powinny opierać się na dowodach 
oraz odbywać się z uwzględnieniem ich skutków, ponadto powinny one być zgodne z 
programem lepszego stanowienia prawa, wymagać oceny kwantyfikowalnych i 
porównywalnych wyników, a nie jedynie prostego pomiaru rezultatów, a także opierać 
się na wszystkich odnośnych zaleceniach Europejskiego Trybunału Obrachunkowego;

19. podkreśla, że w kontekście bieżących ograniczeń budżetowych kluczowe znaczenie 
będzie miało optymalne wykorzystanie budżetu ogólnego na rok 2020, zwłaszcza w 
przypadku strategii politycznych zdolnych do wspierania zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i tworzenia dobrej jakości miejsc pracy, co obejmuje przyszłe strategie 
polityczne w zakresie umiejętności, kształcenie i szkolenie zawodowe, podnoszenie 
kwalifikacji, nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz działania wspierające 
dobre funkcjonowanie rynków pracy i lepsze dostosowanie do zmian demograficznych, 
zwłaszcza poprzez lepszą integrację na rynku pracy grup szczególnie wrażliwych i 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby starsze i osoby 
niepełnosprawne, oraz poprzez wdrażanie środków integracyjnych i ograniczających 
skalę ubóstwa; zauważa, że Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zaproponowała 
szereg projektów pilotażowych i działań przygotowawczych skierowanych do 
wykluczonych grup społecznych;

20. zdecydowanie zachęca do realizacji wszelkich inwestycji związanych z przyjmowaniem 
nowych technologii we wszystkich sektorach gospodarki i produkcji przemysłowej, 
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przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na specjalne programy mające na celu 
przyspieszenie sprawnej transformacji siły roboczej oraz ograniczenie potencjalnie 
szkodliwych skutków ubocznych takiej transformacji w postaci bezrobocia 
strukturalnego, pogłębiającej się nierówności dochodowej czy różnic regionalnych i 
terytorialnych; zauważa w związku z tym rolę instrumentów unijnych we wspieraniu 
przedsiębiorstw i pracowników w procesie przechodzenia na cyfrową i bardziej 
ekologiczną gospodarkę;

21. ponownie podkreśla znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego w dobie cyfryzacji; 
apeluje do Komisji o zbadanie dalszych możliwości wspierania programów kształcenia 
i szkolenia zawodowego, zwłaszcza w dziedzinie rozwoju oprogramowania i 
technologii informacyjnych;

22. podkreśla, że mimo pozytywnych tendencji spadkowych w odniesieniu do stóp 
bezrobocia młodzieży w Unii brak perspektyw dla ludzi młodych jest faktycznym 
zagrożeniem społecznym w niektórych regionach Unii – przy znacznych 
dysproporcjach między poszczególnymi państwami członkowskimi i regionami – a 
młodzież wciąż jest bardziej zagrożona ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym i 
gospodarczym; podkreśla, że kwestia ta wymaga innowacyjnych i ukierunkowanych 
rozwiązań, które można szybko wdrożyć, aby doprowadzić do rzeczywistej poprawy 
sytuacji w perspektywie krótkoterminowej; w związku z tym oczekuje, że Komisja i 
państwa członkowskie priorytetowo potraktują walkę z bezrobociem młodzieży, co 
powinno znaleźć odzwierciedlenie w budżecie na 2020 r.;

23. w związku z tym ponownie podkreśla znaczenie funduszy i innych instrumentów 
wspierających środki służące przeciwdziałaniu nierównościom i brakowi szans młodych 
ludzi na zatrudnienie, a mianowicie gwarancji dla młodzieży, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, EFS i Erasmus+;

24. podkreśla w szczególności rolę inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 
zwalczaniu bezrobocia młodzieży oraz zwraca uwagę na wniosek Komisji dotyczący 
podwyższenia w 2020 r. przydziałów na tę inicjatywę o 116 mln EUR; uważa jednak, 
że kwota ta jest niewystarczająca; wobec tego apeluje o podwyższenie środków na 
zobowiązania z przeznaczeniem na tę inicjatywę o 600 mln EUR;

25. z zadowoleniem przyjmuje także zobowiązanie nominowanej przewodniczącej Komisji 
Ursuli von der Leyen, zawarte w jej wytycznych politycznych, do wzmocnienia 
gwarancji dla młodzieży poprzez przekształcenie jej w stały instrument dotowany 
wyższymi środkami budżetowymi i przewidujący regularną sprawozdawczość;

26. ubolewa, że ponad jedna czwarta wszystkich dzieci w Unii jest zagrożona ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym;

27. oczekuje opublikowania studium wykonalności na temat gwarancji dla dzieci, które 
powinno stanowić podstawę dalszych działań, jednak apeluje do Komisji o pełne 
uwzględnienie wniosków dotyczących realizacji działań przygotowawczych 
związanych z gwarancją dla dzieci, przyjętych w budżetach na lata 2017, 2018 i 2019, 
które to wnioski przewidują poziom finansowania pozwalający na należyte wdrożenie 
fazy eksperymentalnej w odniesieniu do gwarancji dla dzieci w kolejnym okresie 
programowania w latach 2021–2027;
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28. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie nominowanej 
przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, zawarte w jej wytycznych 
politycznych, do utworzenia europejskiej gwarancji dla dzieci, dzięki której każde 
dziecko w Unii zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie miało 
dostęp do najbardziej podstawowych praw, takich jak opieka zdrowotna i edukacja;

29. podkreśla potrzebę promowania włączenia społecznego dzieci znajdujących się w 
trudnej sytuacji, a w szczególności poprawy sytuacji dzieci romskich przez zwiększenie 
ich dostępu do edukacji; zauważa, że projekt pilotażowy byłby odpowiednim 
narzędziem do zajęcia się tą kwestią;

30. podkreśla istotny wkład agencji w rozwiązywanie szeregu kwestii dotyczących 
zatrudnienia, kwestii społecznych i gromadzenia danych; podkreśla, że agencje te mają 
coraz więcej zadań i stale się powiększają, a zatem muszą otrzymać niezbędne zasoby, 
aby realizować swoje zadania i osiągać jak najlepsze wyniki z korzyścią dla 
legislacyjnych i politycznych celów Unii; w związku z tym wzywa do przeprowadzenia 
dogłębnej oceny nowych zadań przydzielonych agencjom oraz ich ogólnych wyników, 
tak aby przydzielanie środków budżetowych było zawsze odpowiednie i skuteczne;

31. odnotowuje utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA), który ma rozpocząć 
działalność w 2019 r.; podkreśla, że należy zapewnić wystarczające zasoby finansowe 
na utworzenie tego urzędu; podkreśla, że nie można zapewnić tego finansowania 
poprzez przesunięcie środków finansowych przydzielonych innym agencjom ds. 
zatrudnienia i spraw społecznych oraz że urząd ten, będący nowym organem, potrzebuje 
nowych zasobów, by sprawnie funkcjonować; w szczególności podkreśla, że 
utworzenie ELA nie powinno skutkować ograniczeniem zasobów dla portalu EURES 
ani jego zdolności, gdyż portal ten odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu mobilności 
obywateli Unii na rynkach pracy oraz oferuje usługi i partnerstwo osobom 
poszukującym pracy, pracodawcom, publicznym służbom zatrudnienia, partnerom 
społecznym i władzom lokalnym; wobec tego podkreśla potrzebę utrzymania wyraźnie 
odrębnych linii budżetowych dla ELA i EURES;

32. przypomina, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze – jeśli zostały starannie 
przygotowane – są bardzo cennym narzędziem inicjowania nowych działań i strategii 
politycznych w dziedzinie zatrudnienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o poprawę zatrudnienia 
ludzi młodych, i włączenia społecznego, które można wykorzystać do gromadzenia 
danych i dowodów w celu ulepszenia przyszłych strategii politycznych Unii w 
dziedzinie zatrudnienia; zauważa, że szereg koncepcji Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych z powodzeniem wdrożono w przeszłości jako projekty pilotażowe lub 
działania przygotowawcze; wzywa władzę budżetową do uwzględnienia w budżecie na 
2020 r. ośmiu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych zaproponowanych 
przez komisję, które dotyczą włączenia społecznego grup szczególnie wrażliwych 
(Romów, zwłaszcza dzieci romskich, młodzieży w niekorzystnej sytuacji, gospodarstw 
domowych o niskich dochodach, osób starszych), bezrobocia młodzieży, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz płacy minimalnej; zachęca do pełnego 
wykorzystania marginesów dostępnych w każdym z działów;

33. zauważa, że nadrzędną sprawą dla Parlamentu jest otrzymywanie regularnych 
informacji na temat różnych etapów realizacji projektów pilotażowych i działań 
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przygotowawczych przez Komisję, w tym właściwej oceny wyników i ich wartości 
dodanej dla obywateli Unii; podkreśla, jak ważne jest przejrzyste podejście Komisji do 
kwestii oceniania projektów pilotażowych i działań przygotowawczych.
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