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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 wzrost gospodarczy ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zatrudnienia 

i dobrobytu oraz że konieczne jest skuteczniejsze kierowanie funduszy strukturalnych na 

promowanie wzrostu gospodarczego;  

2.  odnotowuje zaproponowane przez Komisję ogólne zwiększenie w ujęciu rocznym 

środków z działu 1 „Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 

społecznemu” (+2,5 % w środkach na zobowiązania oraz +18,3 % w środkach na 

płatności); zauważa ponadto proporcjonalnie większy wzrost środków w dziale 1b 

„Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” (+2,4 % w środkach na zobowiązania 

oraz +25,7 % w środkach na płatności); 

3. podkreśla, że budżet na 2018 r. musi odegrać kluczową rolę w zwiększaniu wkładu Unii 

we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Unii; 

4. przypomina, że stopa bezrobocia osób młodych w Unii utrzymuje się na bardzo wysokim 

poziomie, a sytuacja młodych ludzi, zwłaszcza osób niekształcących się, niepracujących 

ani nieszkolących się (NEET), jest szczególnie niepokojąca; podkreśla, że aby zmierzyć 

się z tym problemem, duże znaczenie ma zapewnienie dostatecznego i terminowego 

finansowania systemów gwarancji dla młodzieży za pośrednictwem Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych i Europejskiego Funduszu Społecznego; 

5.  przypomina, jak ważne jest, by zgodnie z ustaleniami w ramach śródokresowej rewizji 

wieloletnich ram finansowych zapewnić środki finansowe w wysokości co najmniej 

700 mln EUR na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2018–2020, z 

podziałem na trzy równe transze po 233,33 mln EUR na rok 2018, 2019 i 2020, co 

odzwierciedlono w projekcie budżetu na 2018 r.; wzywa również do przeznaczenia 

wystarczających środków na płatności, aby zapewnić właściwe wdrożenie Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych;  

6. podkreśla znaczenie wystarczającego finansowania i należytego zarządzania budżetem 

programów mających na celu zwalczanie bezrobocia, ubóstwa i wyłączenia społecznego, 

realizowanych w obrębie wieloletnich ram finansowych 2014–2020, takich jak Inicjatywa 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 

(EFG), różne osie programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) oraz 

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym; z zadowoleniem przyjmuje 

zaproponowane zwiększenie środków dla EFG (+2 % w środkach na zobowiązania) oraz 

dla Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (+1,9 % środkach na 

zobowiązania); 

7. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane przez Komisję przekazanie środków 

finansowych w wysokości 72,8 mln EUR dla Europejskiego Korpusu Solidarności (środki 

mają zostać zapisane jako rezerwa do czasu przyjęcia aktu podstawowego przez 

prawodawcę), przy czym kwota 2,5 mln EUR będzie pochodzić w 2018 r. z osi „Progress” 
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programu EaSI.  


