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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

Zalecenia

1. zwraca uwagę, że polityka spójności musi przyczyniać się do zmniejszenia zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w UE oraz do konwergencji gospodarczej i społecznej 
z poszanowaniem celów strategii „Europa 2020”, a w szczególności celów w zakresie 
edukacji, zatrudnienia i ubóstwa; 

2. uważa, że bilans polityki spójności, w szczególności społeczny, a także wpływ kryzysu 
zobowiązują do uwzględnienia przy programowaniu budżetu wystarczającej elastyczności 
pod względem przeprogramowania, aby pozwolić UE prowadzić politykę antycykliczną;

3. nalega, aby w nowych wieloletnich ramach finansowych zapewniono wystarczającą pulę 
środków finansowych, aby pozwolić UE zachować wiarygodność w oczach obywateli i 
osiągnąć ambitne cele strategii „Europa 2020”;

4. wskazuje, że zważywszy na obecny kryzys gospodarczy i społeczny, wieloletnie ramy 
finansowe muszą wspierać i zachęcać do inwestycji sprzyjających wznowieniu 
działalności gospodarczej, ale przede wszystkim wykazać swoją wartość dodaną w walce 
z wyzwaniami strukturalnymi, w szczególności z bezrobociem i ubóstwem, z którymi 
zmagają się państwa członkowskie;

5. nalega, aby nowe ramy i nowe instrumenty finansowe odbudowały zaufanie obywateli do 
projektu europejskiego, włączając do głównego nurtu art. 9 Traktatu dotyczący 
„horyzontalnej klauzuli społecznej” w celu zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnienia, 
właściwej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego, jak również 
propagowania wysokiego poziomu edukacji, szkolenia i ochrony zdrowia;

6. nalega, aby minimum 25% środków finansowych z puli przewidzianej dla polityki 
spójności przeznaczono na Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w celu promowania 
szans na znalezienie zatrudnienia i pobudzenia inwestycji społecznych;

7. proponuje, aby środki niewypłacone przez państwa członkowskie po upływie dwóch lat 
zostały ponownie przydzielone na inne programy lub działania unijne;

8. podkreśla znaczenie wzmocnienia potencjału administracyjnego władz odpowiedzialnych 
za wdrożenie polityki spójności w celu poprawy zarządzania funduszami strukturalnymi, 
a tym samym wywarcia wpływu na potencjał zarządczy władz publicznych; popiera 
propozycje Komisji złożone w tym zakresie;

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby skierować co najmniej 20% EFS na 
„promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem” i podkreśla taką potrzebę;
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10. wyraża przekonanie, że sankcje związane z warunkowością makroekonomiczną 
zaproponowane w ramach funduszy strukturalnych są sprzeczne z podstawową zasadą 
solidarności w UE; domaga się zniesienia warunkowości makroekonomicznej;

11. wyraża przekonanie, że Program UE na rzecz przemian i innowacji społecznych odgrywa 
istotną rolę we wspieraniu rozwoju i koordynowaniu polityki społecznej na szczeblu 
europejskim w celu ułatwiania dostępu do mikrokredytu i tworzenia dobrych warunków 
do transgranicznej mobilności pracowników; nalega, ze względu na wyzwania związane 
z tworzeniem miejsc pracy oraz zwalczaniem bezrobocia i ubóstwa, aby pula środków 
finansowych przeznaczona na program została zwiększona o 5% zgodnie z rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie inwestowania w 
przyszłość – nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej;

12. domaga się, aby w wieloletnim programowaniu finansowym uwzględnić dramatyczną 
sytuację młodych osób na rynku pracy; proponuje zatem, aby w ramach Programu UE na 
rzecz przemian i innowacji społecznych stworzyć oś „Inicjatywa na rzecz młodzieży” 
z własną pulą środków finansowych w wysokości 150 mln EUR;

13. przypomina istotną rolę Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) 
w walce ze szkodliwymi skutkami globalizacji, restrukturyzacji przemysłowej 
i nieoczekiwanego kryzysu; uznaje jego wartość dodaną jako instrumentu reagowania 
kryzysowego mającego na celu udzielanie pomocy pracownikom, którzy stracili pracę, w 
powrocie na rynek pracy; podkreśla potrzebę kontynuacji i rewaloryzacji EFG po 2014 r. 
jako instrumentu dostępnego na równych warunkach dla wszystkich kategorii 
pracowników; podkreśla potrzebę zachęcania państw członkowskich, aby 
wykorzystywały EFG do sprostania celom strategii „Europa 2020”, do zarządzania 
restrukturyzacją i do propagowania nowych umiejętności, w tym związanych z nowymi, 
trwałymi miejscami pracy wysokiej jakości; podkreśla jednocześnie potrzebę 
uproszczonej i przyspieszonej procedury wypłaty dotacji;

14. nalega, aby program dla najbardziej potrzebujących, w którym kładzie się nacisk na 
niedostatek żywności, poprawił sytuację osób ubogich w Europie; przypomina Komisji jej 
zobowiązanie do przedstawienia we właściwym terminie wniosku ustawodawczego w tym 
zakresie w celu zapewnienia ciągłości wsparcia takiego programu po 2014 r. w oparciu 
o nową podstawę prawną z niezależną pulą środków finansowych (oprócz 20% z EFS 
przewidzianych na propagowanie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa), kładąc 
nacisk na ułatwienia dla organizacji wspierających osoby najbardziej potrzebujące oraz 
zajęcie się strukturalnym problemem niedostatku żywności;

15. podkreśla znaczenie umów o partnerstwie i konieczność skutecznej reprezentacji 
i uczestnictwa posłów do PE w ramach komitetów monitorujących jako obserwatorów;

16. przypomina, jak ważne jest ścisłe zaangażowanie partnerów społecznych w tworzenie 
programów finansowanych dla zapewnienia optymalnego wykonania budżetu polityki 
spójności;

17. przypomina, że decyzje polityczne powinny opierać się na obiektywnych, dogłębnych 
i solidnych danych oraz analizach; podkreśla potrzebę wystarczającego finansowania 
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agencji UE, aby umożliwić im wykonywanie ich mandatów i spełnianie wymagań 
instytucji, którym podlegają.
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Modyfikacje 

Zmiana 1

Wniosek dotyczący projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym 
Ustęp 13 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

13. Celem Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji jest 
zapewnianie dodatkowego wsparcia 
pracownikom ponoszącym konsekwencje 
znacznych zmian w strukturze handlu 
światowego oraz udzielanie im pomocy w 
powrocie na rynek pracy, jak również 
rolnikom odczuwającym skutki 
globalizacji.

13. Celem Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji jest 
zapewnianie dodatkowego wsparcia 
pracownikom ponoszącym konsekwencje 
znacznych zmian w strukturze handlu 
światowego z powodu globalizacji lub 
ponoszącym konsekwencje 
restrukturyzacji przemysłowej albo 
poważnych zakłóceń spowodowanych 
nieoczekiwanym kryzysem oraz udzielanie 
im pomocy w powrocie na rynek pracy.

Zmiana 2

Wniosek dotyczący projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym
Ustęp 13 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Zmiana

Wysokość środków funduszu nie może 
przekroczyć 429 mln EUR rocznie (w 
cenach z 2011 r.). 

Roczną kwotę rezerwy ustalono na 500 
mln EUR (w cenach z 2011 r.) i zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym można ją 
wykorzystać do roku n+1. Rezerwa ta 
figuruje w budżecie ogólnym Unii 
Europejskiej jako rezerwa.

Zmiana 3

Wniosek dotyczący projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym
Ustęp 13 – tiret trzecie
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Tekst proponowany przez Komisję Zmiana

Wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w 
sprawie wykorzystania funduszu Komisja 
przedstawia obydwu organom władzy 
budżetowej wniosek dotyczący 
przesunięcia środków do odpowiednich 
pozycji w budżecie. W przypadku braku 
porozumienia uruchomiona zostaje 
procedura rozmów trójstronnych.

Wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w 
sprawie wykorzystania funduszu Komisja 
przedstawia obydwu organom władzy 
budżetowej wniosek dotyczący 
przesunięcia środków do odpowiednich 
pozycji w budżecie, chociaż zazwyczaj nie 
przesuwa się środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W przypadku 
braku porozumienia uruchomiona zostaje 
procedura rozmów trójstronnych.
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