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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad veiksmingas ir kruopščiai apsvarstytas užimtumo politikos stiprinimas, 
atspindintis demografines ir automatizacijos problemas, papildytas aiškių tikslinių 
investicijų strategijomis ir atsakinga fiskaline politika, ir toliau yra labai svarbi tvaraus 
ekonomikos augimo, kuris yra itin svarbus kokybišką užimtumą ir socialinės 
konvergencijos didėjimo skatinimą lemiantis veiksnys, išankstinė sąlyga;

2. pabrėžia, kad 2020 m. biudžetas turėtų padėti pasiekti strategijos „Europa 2020“ 
socialinius ir užimtumo srities tikslus, kuriuos, atrodo, bus lengva pasiekti, turint mintyje 
užimtumo lygio tikslinį rodiklį, tačiau ir toliau bus labai sunku pasiekti, turint mintyje 
žmonių, patiriančių skurdo ir socialinės atskirties rizika, mažinimo tikslinį rodiklį; todėl 
pabrėžia, kad reikalingos visapusės politikos reformos ir integruoti metodai, kuriais būtų 
kovojama su jaunimo ir ilgalaikiu nedarbu ir sprendžiamas dažnai pamirštamas vyresnio 
amžiaus asmenų įsidarbinimo galimybių klausimas;

3. pripažįsta itin svarbų vaidmenį, kurį atlieka Europos socialinis fondas (ESF), Jaunimo 
garantijų iniciatyva, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), 
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) ir Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF); atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
šiose srityse įgyvendinamų veiksmų rezultatas visada turėtų būti strateginės priemonės, 
kuriomis siekiama aiškiai apibrėžtų tikslų ir tikslinių rodiklių, ir kad veiksmingas ir 
rezultatyvus lėšų panaudojimas yra toks pats svarbus aspektas kaip ir visos viršutinės 
biudžeto ribos;

4. atkreipia dėmesį į būsimą ESF, jaunimo užimtumo iniciatyvos, EPLSAF, EaSI ir Europos 
sveikatos programos racionalizaciją pagal ESF+, vyksiančią nuo 2021 m.; ragina Komisiją 
pateikti finansinę informaciją taip, kad ją būtų galima palyginti su veiklos rezultatų 
informacija; reiškia susirūpinimą dėl to, kad Taryba pasiūlė reikšmingai sumažinti 
(5 mln. EUR) EaSI programos krypčiai „Progress“ skiriamas sumas; todėl pabrėžia, kad 
visi teisės aktų ir biudžeto persvarstymai turėtų būti grindžiami įrodymais, turint mintyje jų 
poveikį ir vadovaujantis geresnio reglamentavimo darbotvarke, taip pat susijusiomis 
Europos Audito Rūmų rekomendacijomis;

5. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į dabartinius biudžeto suvaržymus, bus itin svarbu kuo geriau 
panaudoti 2020 m. bendrąjį biudžetą, įskaitant ateities įgūdžių politiką ir priemones 
asmens statuso pokyčiui darbo rinkoje remti bei geresnį prisitaikymą prie demografinių 
pokyčių, visų pirma gerinant potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje padėtyje esančių 
grupių integraciją į darbo rinką;

6. pabrėžia biudžetinės atskaitomybės ir prioritetų nustatymo svarbą siekiant tikrai turimomis 
lėšomis užtikrinti kuo didesnę naudą Sąjungos piliečiams, įskaitant didesnį dėmesį 
įrodymais grindžiamos politikos formavimui ir ypatingą dėmesį socialiniams, regioniniams 
ir teritoriniams skirtumams;

7. palankiai vertina politikos pokyčius užimtumo ir socialinių reikalų srityje per 8-ąją EP 
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kadenciją, tačiau pabrėžia, jog politinėms iniciatyvoms reikalingas tinkamas ir laiku 
teikiamas finansavimas, kad jos veiktų;

8. atkreipia dėmesį į svarbų agentūrų vaidmenį sprendžiant įvairiausias užimtumo ir 
socialines problemas ir renkant duomenis; pabrėžia, kad agentūrų užduotys vis platesnio 
masto, todėl joms turi būti suteikiami šioms užduotims atlikti būtini ištekliai; taigi ragina 
nuodugniai įvertinti agentūroms paskirtas naujas užduotis ir bendrus agentūrų veiklos 
rezultatus, siekiant užtikrinti, kad biudžeto lėšos visada būtų skiriamos atitinkamai ir 
veiksmingai;

9. pakartoja, kad bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai yra labai vertingos 
priemonės naujai veiklai ir politikai užimtumo bei socialinės įtraukties srityse inicijuoti ir 
kad jais galėtų būti naudojamasi duomenims ir įrodymams rinkti, siekiant ateityje pagerinti 
Sąjungos užimtumo politiką;

10. primena, kaip labai svarbu, kad Parlamentui būtų reguliariai teikiama naujausia informacija 
apie įvairius Komisijos bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų įgyvendinimo 
etapus, įskaitant tinkamą rezultatų ir šių projektų bei veiksmų pridėtinės vertės Europos 
piliečiams vertinimą.


