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WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla 

tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. podkreśla, że projekt budżetu na rok 2014, który przewiduje 142,01 mld EUR na 

pokrycie zobowiązań i 135,9 na pokrycie płatności, jest o 6% niższy od budżetu na rok 

2013; podkreśla, że pomimo tych cięć, zobowiązania w zakresie konkurencyjności, 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wzrosły o 3,3%; ubolewa jednak nad 

zmniejszeniem o 13,1% kategorii 1b; 

2. podkreśla, że potrzebne są odpowiednie wieloletnie ramy finansowe, które umożliwią 

osiągnięcie celów społecznych i w dziedzinie zatrudnienia zgodnych ze strategią Europa 

2020; 

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że fundusze przewidziane w wieloletnich ramach 

finansowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zostaną skoncentrowane 

w dwóch pierwszych latach, aby zwalczać bezrobocie wśród ludzi młodych; w związku z 

tym wzywa państwa członkowskie do skutecznego i szybkiego wykorzystania funduszy 

dostępnych na ten instrument oraz oczekuje od państw członkowskich, że w możliwie 

najkrótszym terminie opracują one pozbawione biurokracji programy zwalczania 

bezrobocia wśród młodych ludzi; 

4. oczekuje, że Komisja wyjaśni, w jaki sposób zamierza wykorzystać środki przeznaczone 

na zwalczanie bezrobocia wśród młodych ludzi, jakie kwoty zostaną przeznaczone 

bezpośrednio na gwarancję dla młodzieży oraz jaka metoda zostanie zastosowana do 

rocznych marginesów na ten cel,  zgodnie z ustaleniami zawartymi w wieloletnich 

ramach finansowych; 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że budżet na Europejski Fundusz Dostosowania do 

Globalizacji przewiduje środki na płatności, pomimo że środki te powinny być wyższe; 

jest jednak rozczarowany rocznymi pułapami, jakie wyznaczono odnośnie do tego 

funduszu w porozumieniu w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz ponawia swój 

wniosek o zwiększenie rocznego pułapu do 500 mln EUR, zważywszy na fakt, że część 

tej kwoty zostanie przeznaczona na zwalczanie bezrobocia wśród ludzi młodych; 

6. ze względu na gwałtowny wzrost bezrobocia wśród ludzi młodych, podkreśla potrzebę 

przeznaczenia nowych środków na działania przygotowawcze „Mobilna młodzież”; 

7. podkreśla potrzebę zwiększenia środków na zobowiązania, aby wesprzeć pracowników 

migrujących i pracowników delegowanych za pomocą działania przygotowawczego 

„Ośrodki informacyjne dla pracowników delegowanych i pracowników migrujących” 

oraz aby nasilić działania zmierzające do promowania akcjonariatu pracowniczego za 

pomocą pilotażowego projektu promowania partycypacji i współwłasności pracowników; 

8. proponuje, aby rozpocząć pilotażowy projekt dotyczący wykonalności i wartości dodanej 

europejskiego systemu świadczeń dla bezrobotnych, który mógłby się stać kluczową 
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częścią społecznego wymiaru unii gospodarczej i walutowej; 

9. proponuje, aby zwiększyć konwergencję i spójność społeczną za pomocą pilotażowego 

projektu w sprawie znaku społecznego oraz pilotażowego projektu nadzoru nad 

zwalczaniem dyskryminacji oraz aby rozwinąć sieć współpracy między organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się ochroną i promowaniem praw osób niepełnosprawnych; 

10. zwraca się o większe wsparcie dla osi EURES w ramach EaSI, aby ułatwić dostęp do 

wolnych miejsc pracy oferowanych bezrobotnym młodym ludziom w innych krajach oraz 

o udzielanie porad mobilnym pracownikom i pracodawcom za pomocą transgranicznych 

partnerstw; 

11. podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia finansowego przeznaczonego na oś 

mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej w ramach EaSI, w szczególności dla 

małych i średnich przedsiębiorstw, aby dać ludziom w trudnej sytuacji możliwość 

wejścia na rynek pracy, przyczyniając się tym samym do wzrostu gospodarczego; 

12. podkreśla, że zajęcie się problemem ubóstwa w państwach członkowskich i w regionach 

jest przede wszystkim obowiązkiem samych państw członkowskich, uznając 

jednocześnie znaczenie działań na szczeblu UE jako objawu politycznej solidarności 

i sposobu na odegranie wiodącej roli i pokazanie najlepszych praktyk w 

obliczu wysokich wskaźników ubóstwa; dlatego też z zadowoleniem przyjmuje nasilenie 

i zwiększenie wsparcia finansowego przeznaczonego na Europejski Fundusz Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym oraz na tę część Europejskiego Funduszu Społecznego, która 

jest przeznaczona na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
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