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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че ефективните и внимателно обмислени подобрения на политиката по 
заетостта, които отразяват предизвикателствата, свързани с демографията и 
автоматизацията, придружени от добре насочени инвестиционни стратегии и 
отговорни фискални политики, продължават да бъдат важна предпоставка за 
устойчив растеж, който е решаващият фактор за повишаване на качествената заетост 
и за засилване на социалното сближаване във възходяща посока;

2. подчертава, че бюджетът за 2020 г. следва да допринесе за постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“ в социалната сфера и в областта на заетостта, които 
изглеждат постижими по отношение на целевото равнище на заетостта, но все още 
далеч не са постигнати с оглед на целта за намаляване на броя на хората, изложени 
на риск от бедност или социално изключване; подчертава в тази връзка 
необходимостта от всеобхватни политически реформи и интегрирани подходи за 
борба с младежката и дългосрочната безработица и за справяне с често 
пренебрегвания въпрос за пригодността за заетост на възрастните хора;

3. признава ключовата роля на Европейския социален фонд, гаранцията за младежта, 
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, Програмата за заетост и 
социални иновации и на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица; подчертава във връзка с това, че дейностите, осъществявани в тези области, 
следва винаги да водят до стратегически мерки с ясно определени цели и задачи и че 
ефективните и ефикасни разходи са също толкова важни, колкото и общите 
бюджетни тавани;

4. подкрепя предстоящото рационализиране на настоящия Европейски социален фонд, 
инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица, Програмата за заетост и социални иновации и на Европейската 
програма за здравеопазване по линия на ЕСФ +, считано от 2021 г.; Призовава 
Комисията да представи финансова информация по начин, който да я прави 
съпоставима с информацията за изпълнението; изразява загриженост относно 
значителното намаление (с 5 милиона евро), предложено от Съвета по оста 
„ПРОГРЕС“ на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации; 
подчертава в тази връзка, че всички законодателни и бюджетни промени следва да се 
основават на факти, на разбиране на тяхното въздействие и да бъдат в съответствие с 
програмата за по-добро регулиране, както и със свързаните с тях препоръки на 
Европейската сметна палата;

5. подчертава, че в контекста на сегашните бюджетни ограничения ще бъде от 
решаващо значение да се използва по най-добрия начин общият бюджет за 2020 г., 
включително бъдещите политики в областта на уменията и мерките в подкрепа на 
прехода на пазара на труда и по-доброто адаптиране към демографските промени, 
по-специално чрез подобряване на интеграцията на потенциално уязвимите групи и 
групите в неравностойно положение на пазара на труда;
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6. подчертава значението на бюджетната отчетност и определянето на приоритети за 
постигането на реална икономическа ефективност за гражданите на Съюза, 
включително поставянето на по-силен акцент върху основаното на факти създаване 
на политики и отделянето на специално внимание на социалните, регионалните и 
териториалните различия;

7. приветства политиката в областта на заетостта и социалните въпроси по време на 8-
ия законодателен мандат, но подчертава , че политическите инициативи се нуждаят 
от подходящо и навременно финансиране, за да започнат да функционират;

8. подчертава важния принос на агенциите за решаването на широк кръг от въпроси, 
свързани със заетостта, социалната сфера и събирането на данни; подчертава, че 
техните задачи се развиват и следователно трябва да им се предоставят 
необходимите ресурси за тяхното изпълнение; поради това призовава за задълбочена 
оценка на новите задачи, възложени на агенциите, и на цялостната им работа, с цел 
да се гарантира, че се заделят само бюджетни средства в подходящ и ефективен 
размер;

9. отново заявява, че пилотните проекти и подготвителните действия са много ценни 
инструменти за започване на нови дейности и политики в областта на заетостта и 
социалното приобщаване и че биха могли да бъдат използвани за събирането на 
данни и факти с оглед подобряване на бъдещите политики на Съюза в областта на 
заетостта;

10. припомня, че е от първостепенно значение Комисията редовно да предоставя на 
Парламента актуализирана информация на различните етапи от изпълнението на 
пилотните проекти и подготвителните действия, включително подходяща оценка на 
резултатите от тях и на тяхната добавена стойност за европейските граждани.


