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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 zatrudnienia, która 
odzwierciedla wyzwania demograficzne i wyzwania związane z automatyzacją i której 
towarzyszą dobrze ukierunkowane strategie inwestycyjne oraz odpowiedzialna polityka 
fiskalna, nadal jest istotnym warunkiem zrównoważonego wzrostu, będącym kluczowym 
czynnikiem prowadzącym do wysokiej jakości zatrudnienia i zwiększenia konwergencji 
społecznej;

2. 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; podkreśla w związku z tym potrzebę kompleksowych reform 
politycznych i zintegrowanego podejścia do walki z bezrobociem młodzieży i bezrobociem 
długotrwałym oraz często lekceważonym problemem szans zatrudnienia osób starszych;

3. uznaje kluczową rolę Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), gwarancji dla 
młodzieży, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), programu UE 
na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) oraz Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym; podkreśla w związku z tym, że działania realizowane 
w tych obszarach powinny zawsze prowadzić do podjęcia działań strategicznych z jasno 
określonymi założeniami i celami oraz że efektywne i skuteczne wydatkowanie jest równie 
ważne co ogólne pułapy budżetowe;

4. uznaje przyszłą racjonalizację – 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; 
wzywa Komisję do przedstawienia informacji finansowych w sposób umożliwiający ich 
porównywalność z informacjami na temat wyników; wyraża zaniepokojenie 
proponowanym przez Radę znacznym zmniejszeniem środków (o 5 mln EUR) 
przeznaczonych na oś Progress w ramach EaSI; podkreśla w związku z tym, że wszystkie 
przeglądy ustawodawcze i budżetowe powinny opierać się na dowodach oraz odbywać się 
z uwzględnieniem ich skutków i zgodnie z programem lepszego stanowienia prawa, a 
także z odnośnymi zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego;

5. podkreśla, że w kontekście bieżących ograniczeń budżetowych kluczowe znaczenie będzie 
miało optymalne wykorzystanie budżetu ogólnego na rok 2020, w tym przyszłych strategii 
politycznych i działań w zakresie umiejętności wspierających transformację rynku pracy i 
lepsze dostosowanie do zmian demograficznych, zwłaszcza poprzez lepszą integrację na 
rynku pracy grup potencjalnie podatnych na zagrożenia i znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji;

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

7. z zadowoleniem przyjmuje rozwój polityki w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych 
w trakcie 8. kadencji, podkreśla jednak, że inicjatywy polityczne wymagają 
odpowiedniego i terminowego finansowania, aby stały się skuteczne;

8. podkreśla istotny wkład agencji w rozwiązywanie szeregu kwestii dotyczących 
zatrudnienia, kwestii społecznych i gromadzenia danych; podkreśla, że agencje mają coraz 
szersze zadania, dlatego należy zapewnić im zasoby niezbędne do ich realizacji; 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;

9. przypomina, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze są bardzo cennym 
narzędziem inicjowania nowych działań i strategii politycznych w dziedzinie zatrudnienia i 
włączenia społecznego, które można wykorzystać do gromadzenia danych i dowodów w 
celu ulepszenia przyszłych strategii politycznych Unii w dziedzinie zatrudnienia;

10. przypomina, że nadrzędną sprawą dla Parlamentu jest otrzymywanie regularnych 
informacji na temat różnych etapów realizacji projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych przez Komisję, w tym właściwej oceny wyników i ich wartości 
dodanej dla obywateli europejskich.


