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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:

A. mając na uwadze, że badanie Eurofound wykazało, iż środki finansowe wdrożone 
podczas pandemii COVID-19 przez rządy i partnerów społecznych zmniejszyły 
trudności finansowe; mając na uwadze, że w badaniu stwierdzono również znacznie 
wyższy poziom zaufania zarówno do rządu krajowego, jak i do Unii wśród 
respondentów, którzy otrzymali wsparcie; mając na uwadze, że z badania wynika, iż ze 
względu na skutki gospodarcze kryzysu związanego z pandemią COVID-19 pod presją 
finansową znajduje się więcej gospodarstw domowych niż przed rozpoczęciem kryzysu; 
mając na uwadze, że blisko połowa respondentów (47 %) wskazuje, iż z trudnością 
wiąże koniec z końcem; 

B. mając na uwadze, że według badania Eurofound od początku kryzysu związanego z 
COVID-19 pracę straciło 13 % samozatrudnionych respondentów nieposiadających 
personelu oraz 8 % respondentów, którzy pracowali dla pracodawcy; mając na uwadze, 
że wśród respondentów w najmłodszej grupie wiekowej (od 18 do 34 roku życia) oraz 
respondentów z wykształceniem podstawowym lub średnim występowało większe 
ryzyko utraty pracy podczas pandemii;

C. mając na uwadze, że w badaniu Eurofound podkreślono, iż kryzys związany z COVID-
19 stwarza poważne ryzyko zaprzepaszczenia czynionych od dziesięcioleci postępów w 
równouprawnieniu płci jeśli chodzi o udział w rynku pracy, zwłaszcza jeżeli działalność 
jest dodatkowo ograniczana w sektorach, w których kobiety są nadmiernie 
reprezentowane; mając na uwadze, że podejmowanie działań jest niezbędne ze 
względów społecznych i gospodarczych; mając na uwagę, że w badaniu Eurofound 
wskazano na znaczenie wdrażania rozwiązań politycznych mogących wspierać 
równouprawnienie płci i integrację kobiet na rynku pracy;

D. mając na uwadze, że można się spodziewać, iż kryzys związany z COVID-19 wywoła 
kryzys gospodarczy i społeczny, który będzie miał poważny wpływ na rynki pracy; 
mając na uwadze, że z wcześniejszych badań Eurofound wynika, iż takiego rodzaju 
sytuacjom można zaradzić za pomocą środków publicznych i opartych na partnerstwie 
społecznym na rzecz utrzymania i stworzenia zatrudnienia lub wsparcia dochodu dla 
bezrobotnych i osób pozostających poza rynkiem pracy, uznając w tym względzie 
znaczenie środków współfinansowanych z funduszy europejskich, takich jak EFS i 
EFG;

1. podkreśla, że zgodnie z art. 151 TFUE Unia i państwa członkowskie – mając na uwadze 
podstawowe prawa socjalne, takie jak te zawarte w Europejskiej karcie społecznej 
podpisanej w Turynie w dniu 18 października 1961 r. oraz we Wspólnotowej karcie 
socjalnych praw podstawowych pracowników z 1989 r. – powinny wyznaczyć sobie cel 
polegający na wspieraniu zatrudnienia, poprawie warunków życia i pracy, właściwej 
ochronie socjalnej, rozwoju trwałego zatrudnienia wysokiej jakości oraz zwalczaniu 
wykluczenia;
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2. odnotowuje, że proponowany projekt budżetu na 2021 r. opiera się na propozycji 
Komisji z 27 maja 2020 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 
2021–2027; z zadowoleniem przyjmuje niezbędny plan odbudowy gospodarczej 
przyjęty przez Radę Europejską, lecz ubolewa, że wniosek Rady z 21 lipca 2020 r. w 
sprawie WRF jest o 25 700 mln EUR poniżej zmienionego wniosku Komisji; zaznacza, 
że obecnych wyjątkowych okoliczności nie można rozwiązać za pomocą budżetu 
przeznaczonego na „zwyczajowe działania” i podkreśla, że potrzebna jest ambitniejsza 
reakcja, zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu;

3. wzywa Unię do wzmożenia wysiłków na rzecz zwiększenia spójności społecznej i 
pozytywnej konwergencji w Europie; przypomina, że przed wybuchem pandemii 
COVID-19 ponad 100 mln Europejczyków codziennie borykało się z ubóstwem i 
deprywacją materialną, a w wyniku kryzysu sytuacja może ulec dalszemu pogorszeniu, 
zwłaszcza w grupach społecznych szczególnie podatnych na zagrożenia; uznaje 
kluczową rolę w obecnych WRF na lata 2014–2020 europejskich funduszy i programów 
w dziedzinie spraw społecznych, a w szczególności Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), programu UE na rzecz zatrudnienia i 
innowacji społecznych (EaSI) oraz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, zaś EFS+ i EFG zyskają jeszcze na znaczeniu w następnych siedmiu 
latach; nalega zatem na odpowiednie dofinansowanie budżetu EFS+, a w szczególności 
FEAD, w celu przezwyciężenia ubóstwa w Europie;

4. przypomina, że pandemia COVID-19 pochłonęła tysiące istnień ludzkich w Europie i 
doprowadziła do bezprecedensowego kryzysu niosącego katastrofalne skutki dla ludzi, 
rodzin, pracowników, zwłaszcza pracowników mobilnych, organizacji pozarządowych i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, a zatem wymaga bezprecedensowej i skutecznej odpowiedzi ze 
strony Rady i Komisji; podkreśla, że rok 2021 będzie miał kluczowe znaczenie dla 
budżetu Unii jako pierwszy rok WRF na lata 2021-2027 i pierwszy rok „odbudowy 
gospodarki po pandemii COVID-19”; podkreśla w szczególności, że jedynie społeczny i 
zrównoważony budżet, który nie pozostawia żadnej grupy ani żadnego sektora w tyle, 
przyczyni się do ożywienia gospodarczego po kryzysie związanym z COVID-19;

5. podkreśla, że budżet Unii na 2021 r. powinien koncentrować się przede wszystkim na 
łagodzeniu społecznych i dotyczących zatrudnienia skutków kryzysu związanego z 
COVID-19 dla pracowników i przedsiębiorstw i wspieraniu odbudowy państw 
członkowskich, a jednocześnie opierać się na Europejskim Zielonym Ładzie i 
transformacji cyfrowej; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że budżet na 
2021 r. zostanie uzupełniony o 211 mld EUR w formie dotacji i około 133 mld EUR w 
formie pożyczek w ramach Next Generation EU;

6. podkreśla, że Unia i wszystkie państwa członkowskie muszą wykazać się pełną 
solidarnością z najbardziej potrzebującymi i zadbać o to, za pomocą specjalnego 
funduszu wsparcia, by żadne państwo ani terytorium nie zostało pozostawione samemu 
sobie w walce z pandemią COVID-19, łącznie z krajami i terytoriami zamorskimi oraz 
regionami najbardziej oddalonymi; przypomina w szczególności swoją rezolucję z 17 
kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią 
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COVID-19 i jej skutkami1;

7. podkreśla, że wysiłki na rzecz ożywienia gospodarczego powinny pobudzać 
zrównoważony wzrost, który wpisuje się w ramy Europejskiego Zielonego Ładu, 
odporność naszych społeczeństw i wysokiej jakości zatrudnienie, oraz że należy je 
uzupełnić silnym wymiarem społecznym, uwzględniając nierówności społeczne i 
gospodarcze oraz potrzeby osób najbardziej dotkniętych kryzysem, w szczególności 
Unii i jej krajów i terytoriów zamorskich, a także grup szczególnie wrażliwych i 
defaworyzowanych, takich jak osoby żyjące w ubóstwie, osoby bezrobotne, starsze i 
młode, osoby niepełnosprawne, samotni rodzice, pracownicy mobilni i migranci, w 
przypadku których należy wspierać włączenie społeczne i integrację na rynku pracy 
oraz utrzymanie miejsc pracy;

8. przyznaje, że w większości sektorów, które ucierpiały najbardziej w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19, znalazły się sektory o dużym udziale zatrudnienia kobiet i 
sektory o kluczowym znaczeniu, przy czym niektóre z nich charakteryzują się 
niepewnymi warunkami pracy, oraz że w okresie odbudowy należy podjąć szczególne 
wysiłki i przeznaczyć specjalne środki na poprawę warunków zatrudnienia i uznanie 
tych sektorów;

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, by w 2021 r. przeznaczyć 1,5 mld EUR 
na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i podkreśla, że FST musi 
odgrywać kluczową rolę we wspieraniu potrzeb jednostek i dobrostanu społecznego 
oraz tworzeniu godnych i trwałych miejsc pracy, przekwalifikowania pracowników w 
przygotowaniu na nowoczesne miejsca pracy poprzez zapewnienie odpowiednich 
programów uczenia się przez całe życie i wspieranie równych szans zatrudnienia dla 
wszystkich oraz tworzenie infrastruktury społecznej, tak aby nikt nie został pominięty;

10. z zadowoleniem przyjmuje przyszłe połączenie obecnego EFS, Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym i EaSI w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +), co 
umożliwi zwiększenie synergii i zmniejszenie obciążeń administracyjnych; ubolewa 
jednak, że całkowita kwota przeznaczona na EFS+ jest nadal poniżej poziomu WRF na 
lata 2014-2020; przypomina, że EFS+ będzie głównym instrumentem finansowym 
wzmacniającym europejski wymiar społeczny poprzez wprowadzenie w życie zasad 
europejskiego filaru praw socjalnych, a także z przeznaczeniem na działania na rzecz 
odbudowy po kryzysie wywołanym COVID-19; odrzuca zamysł jakiegokolwiek 
zmniejszenia budżetu EFS+, ponieważ brak odpowiednich zasobów finansowych może 
zagrozić nie tylko jego skutecznemu wdrożeniu i osiągnięciu jego celów, ale także 
może zapobiec skutecznej odbudowie; w związku z tym wyraża zaniepokojenie 
projektem środków zaproponowanych przez Komisję dla EFS+ w projekcie budżetu na 
2021 r. (12 655,1 mln EUR w środkach na zobowiązania, 15 374,8 EUR w środkach na 
płatności) i apeluje o jego znaczne zwiększenie, w szczególności w celu rozwiązania 
problemu długotrwałego bezrobocia i bezrobocia wśród ludzi młodych i osób starszych, 
ubóstwa dzieci, zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dyskryminacji, w 
celu zapewnienia wzmocnionego dialogu społecznego, zajęcia się długoterminowymi 
strukturalnymi zmianami demograficznymi i zagwarantowania dostępu wszystkim, a 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
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zwłaszcza społeczeństwom starzejącym się, do podstawowych i kluczowych usług, 
takich jak służba zdrowia, ochrona socjalna, mobilność, prawidłowe żywienie i godziwe 
warunki mieszkaniowe;

11. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący nowego 
instrumentu REACT-UE, którego celem jest zwiększenie kwoty środków 
przeznaczonych na politykę spójności, dodatkowych w stosunku do istniejących pul 
środków na lata 2014–2020 i oprócz pul środków proponowanych na lata 2021–2027; 
jest jednak zaniepokojony jego tymczasowym krótkoterminowym charakterem oraz 
faktem, że sam EFS+ nie dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi na 
pozostałą część okresu WRF; wzywa Komisję, aby do 31 marca 2025 r. przedstawiła 
Parlamentowi i Radzie sprawozdanie oceniające REACT-EU, obejmujące zobowiązania 
budżetowe na lata 2020, 2021 i 2022, w tym informacje na temat osiągnięcia celów 
REACT-EU, skuteczności wykorzystania jego zasobów, rodzajów finansowanych 
działań, beneficjentów i ostatecznych odbiorców środków finansowych oraz 
europejskiej wartości dodanej REACT-EU we wspieraniu odbudowy gospodarki;

12. z zadowoleniem przyjmuje szereg nowych wniosków Komisji mających na celu 
zaradzenie społecznym skutkom obecnych lub przyszłych kryzysów; odnotowuje w tym 
kontekście wprowadzenie środków tymczasowych w ramach EFS+ w reakcji na 
wyjątkowe okoliczności; ostrzega przed możliwym ryzykiem osłabienia obowiązków 
koncentracji tematycznej, co zagroziłoby kluczowym celom i inwestycjom EFS+, a 
także dobremu wykorzystaniu i skuteczności inwestycji dokonanych przez EFS+, 
ponieważ w wyjątkowych okolicznościach Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
rozszerzające zakres samego EFS+, jak również ograniczające obowiązki koncentracji 
tematycznej;

13. w związku z tym odnotowuje ponadto wniosek Komisji dotyczący finansowania w 
ramach takich środków tymczasowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu 
pracy; przypomina jednak, że mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy będą 
już finansowane z nowo wprowadzonego tymczasowego instrumentu SURE o znacznie 
większej wartości oraz że Komisja zobowiązała się wprowadzić wkrótce stały 
instrument w postaci europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych; podkreśla w tym kontekście, że zasoby EFS+ przeznaczone na pierwotne 
koncentracje tematyczne już teraz są skromne, a w takim przypadku mogłyby zostać 
jeszcze bardziej zmniejszone; przypomina ponadto, że mechanizmy zmniejszonego 
wymiaru czasu pracy wymagają znacznie większych nakładów finansowych; wzywa 
zatem Komisję, aby bez dalszej zwłoki wprowadziła europejski program reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych;

14. podkreśla, jak ważna jest zasada partnerstwa, aby zapewnić zaangażowanie partnerów 
społecznych na wszystkich etapach planowania, wdrażania i monitorowania projektów 
finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (fundusze 
ESI); uważa, że konieczne jest uwzględnianie zasady partnerstwa w funduszach ESI, a 
także w innych odpowiednich funduszach Unii, takich jak Instrument na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności czy REACT EU, na lata 2021–2027;

15. podkreśla, że przyszła racjonalizacja powinna opierać się na dowodach i ocenie 
oddziaływania oraz być zgodna z programem lepszego stanowienia prawa, a także z 
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odnośnymi zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego; uważa, że 
racjonalizacja powinna również pomóc uporać się ze skutkami społecznymi, które 
uwypuklił kryzys związany z COVID-19; podkreśla w związku z tym, że działania 
realizowane w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych powinny zawsze prowadzić 
do podejmowania działań strategicznych z jasno określonymi założeniami i celami oraz 
że efektywne i skuteczne wydatkowanie jest równie ważne co ogólne pułapy 
budżetowe;

16. w świetle spodziewanego wzrostu popytu w następstwie kryzysu związanego z COVID-
19 z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zwiększenia rocznych 
środków finansowych dostępnych w ramach EFG do 386 mln EUR począwszy od 2021 
r. i wyraża zaniepokojenie, że wniosek Rady dotyczący ograniczenia tego finansowania 
do 197 mln EUR w 2021 r. osłabi ważną rolę EFG w oferowaniu pomocy 
pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku restrukturyzacji;

17. zwraca uwagę na zobowiązanie Komisji dotyczące uruchomienia EFG w odpowiedzi na 
skutki kryzysu spowodowanego COVID-19 na poziomie społecznym i gospodarczym 
oraz zauważa, że rozszerzenie zakresu EFG, aby objąć nim transformację cyfrową i 
ekologiczną, będzie wymagało odpowiednich środków finansowych na 2021 r. 
wykraczających poza limit określony przez Radę;

18. przypomina, że EFG nie wpływa na odpowiedzialność danych przedsiębiorstw na mocy 
prawa krajowego lub układów zbiorowych, w szczególności jeśli chodzi o 
obowiązkowe działania w odniesieniu do zwolnionych pracowników; apeluje o 
dogłębną ocenę środków finansowanych z EFG, tak aby fundusze były wykorzystywane 
w sposób efektywny;

19. podkreśla, że w kontekście bieżących ograniczeń budżetowych i odbudowy gospodarki 
po pandemii COVID-19 kluczowe znaczenie będzie miało optymalne wykorzystanie 
budżetu ogólnego na rok 2021, w tym przyszłych strategii politycznych i działań 
wspierających transformację rynku pracy i lepsze dostosowanie do zmian 
demograficznych, transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także działań wspierających 
integrację na rynku pracy grup podatnych na zagrożenia i znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji; przypomina, że wykorzystanie rozwiązań cyfrowych opartych na 
sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka jest szansą na tworzenie miejsc 
pracy i integrację tych grup na rynku pracy, przy pełnym poszanowaniu ich praw 
podstawowych i warunków pracy, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
także konsekwencji społecznych;

20. postuluje, aby w programach Unii kłaść nacisk na projekty, które wspierają i poprawiają 
utrzymanie istniejących miejsc pracy oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy z 
gwarantowanymi prawami pracowniczymi i stabilnymi i regulowanymi płacami i 
warunkami pracy, a także w sposób skuteczny i zdecydowany zwalczają ubóstwo i 
wykluczenie społeczne;

21. podkreśla ponadto znaczenie zwalczania ubóstwa, w tym ubóstwa dzieci, oraz zajęcia 
się nierównościami społecznymi i problemem bezrobocia młodzieży i dostępu młodych 
ludzi do rynku pracy;

22. zgadza się z prognozą Komisji, że w kontekście odbudowy po pandemii COVID-19 
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walka z ubóstwem dzieci będzie w nadchodzących latach jeszcze bardziej istotna; 
podkreśla w związku z tym stanowisko zarówno Parlamentu, jak i Komisji, zgodnie z 
którym państwa członkowskie powinny przeznaczyć co najmniej 5 % środków z EFS+ 
objętych zarządzaniem dzielonym na wspieranie działań w ramach europejskiej 
gwarancji dla dzieci; nalega zatem zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu w sprawie 
EFS+ na utworzenie oddzielnej linii budżetowej w EFS+ z przydziałem 3 mld na 2021 
r. na europejską gwarancję dla dzieci;

23. wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby nadały priorytet walce z bezrobociem 
młodzieży, zwłaszcza w kontekście odbudowy gospodarki europejskiej, oraz aby w 
pełni wykorzystały instrumenty finansowe, takie jak gwarancja dla młodzieży i 
programy europejskie, takie jak Erasmus+, a także aby podjęły odpowiednie środki w 
celu rozwiązania problemu bezrobocia młodzieży i zwiększenia szans młodych ludzi na 
zatrudnienie;

24. podkreśla, że kryzys związany z COVID-19 sprawił, że wiele osób straciło pracę, 
zwłaszcza ludzi młodych, którzy częściej są zatrudniani na niepewnych warunkach; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji dotyczące wzmocnienia 
europejskiej gwarancji dla młodzieży i podkreśla, że konieczne jest, aby państwa 
członkowskie nadal inwestowały wystarczające kwoty z EFS+ w środki sprzyjające 
zatrudnieniu młodzieży i w związku z tym przeznaczyły co najmniej 15 % środków z 
EFS+ objętych zarządzaniem dzielonym na ukierunkowane działania i reformy 
strukturalne wspierające wysokiej jakości zatrudnienie młodzieży;

25. jest głęboko przekonany, że w planowaniu budżetu ogólnego na 2021 r. trzeba 
uwzględnić aspekt płci, aby lepiej dopasować do siebie strategie polityczne i działania 
promujące równy udział kobiet w rynku pracy oraz dysponować kompleksowymi 
systemami monitorowania i pomiaru przydziału środków budżetowych związanych z 
płcią;

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

27. podkreśla istotny wkład agencji w rozwiązywanie szeregu kwestii dotyczących 
zatrudnienia i kwestii społecznych, takich jak warunki życia i pracy, mobilność, 
zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętności itd., oraz gromadzenia danych, zwłaszcza za 
pomocą ankiet; podkreśla, że zadania agencji stale się zmieniają, dlatego należy 
zapewnić im zasoby niezbędne do ich realizacji; w związku z tym wzywa do 
przeprowadzenia dogłębnej oceny nowych i istniejących zadań przydzielonych 
agencjom oraz ich ogólnych wyników, tak aby przydzielanie środków budżetowych 
było zawsze odpowiednie i skuteczne i aby zapewnić agencjom niezbędne środki 
finansowe potrzebne do gromadzenia danych jakościowych niezbędnych do lepszego 
wypełniania tych obowiązków; nalega w szczególności na zapewnienie odpowiedniego 
personelu i finansowania nowego Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

28. zauważa w związku z tym, że środki przewidziane obecnie dla Europejskiego Urzędu 
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ds. Pracy na 2021 r. są niższe niż zasoby określone w zaktualizowanym kosztorysie 
agencji, w którym przewidziano 29 mln na 2021 r., a nie 24 mln; w świetle wyzwań 
uwypuklonych przez kryzys związany z COVID-19, dotyczących zapewnienia 
sprawiedliwej mobilności pracowników, w szczególności w odniesieniu do 
pracowników delegowanych i sezonowych, a także by zwalczać pracę nierejestrowaną, 
uważa, że budżet Europejskiego Urzędu ds. Pracy powinien zostać zwiększony co 
najmniej do pierwotnie przewidzianej kwoty;

29. postuluje powołanie międzynarodowego forum krajowych decydentów politycznych 
służącego dzieleniu się praktykami i doświadczeniami związanymi ze wspieraniem 
pracodawców i pracowników dotkniętych kryzysem gospodarczym lub kryzysem na 
rynku pracy, którzy mogliby korzystać z informacji o takich interwencjach 
zgromadzonych w Europejskim Monitorze Restrukturyzacji Eurofoundu (instrumenty 
wsparcia i bazy aktów prawnych), wiedzy fachowej zdobytej podczas podobnych 
wcześniejszych działań (np. seminariów Eurofoundu na temat regionalnej polityki 
przemysłowej organizowanych w ramach projektu pilotażowego „Przyszłość przemysłu 
wytwórczego w Europie” lub krajowych seminariów DG ds. Zatrudnienia dotyczących 
przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nią (A.R.E.N.A.S.)), realizowanych we 
współpracy różnych instytucji unijnych (np. DG ds. Zatrudnienia, Eurofoundu, 
Cedefopu);

30. przypomina o zobowiązaniu Komisji do szybkiej oceny przeglądu dyrektywy w sprawie 
czynników biologicznych i ewentualnie innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy w świetle pandemii COVID-19 oraz do przyspieszenia prac nad nowymi 
unijnymi ramami strategicznymi BHP; apeluje w związku z tym o przydzielenie 
odpowiednich zasobów właściwemu działowi w DG ds. Zatrudnienia w celu 
wywiązania się z tego zobowiązania;

31. wyraża zaniepokojenie propozycją Komisji dotyczącą połączenia różnych linii 
budżetowych związanych z celami polityki społecznej, w szczególności linii 
wspierających działania informacyjne i szkoleniowe dla organizacji pracowniczych, 
informacje, konsultacje i udział przedstawicieli przedsiębiorstw oraz stosunki 
przemysłowe i dialog społeczny, w jedną linię budżetową „07 20 04 06 – Określone 
uprawnienia w obszarze polityki społecznej, w tym dialog społeczny”; uważa, że 
oddzielne linie budżetowe gwarantowałyby, tak jak miało to miejsce w przeszłości, 
niezbędną przejrzystość i zasoby dla każdego z tych kluczowych obszarów;

32. przypomina, że jeśli są starannie przygotowane, to projekty pilotażowe (PP) i działania 
przygotowawcze (DP) to bardzo przydatne narzędzia do inicjowania nowych działań i 
strategii politycznych w dziedzinie zatrudnienia i włączenia społecznego, i że w 
przeszłości w ramach projektów pilotażowych lub działań przygotowawczych z 
powodzeniem wdrożono szereg koncepcji Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych; 
przypomina, że narzędzia te powinny być ukierunkowane na promowanie 
innowacyjnych pomysłów odzwierciedlających potrzeby obecnego kryzysu i przyszłych 
strategii politycznych;

33. jest jednak zaniepokojony brakiem obiektywności wstępnej oceny Komisji, co ma 
istotny wpływ na ich przyjęcie w Parlamencie, i podkreśla znaczenie przejrzystego 
podejścia Komisji przy ocenie projektów pilotażowych/działań przygotowawczych;
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34. postuluje ponadto, aby realizacja projektów pilotażowych i działań przygotowawczych 
była przejrzysta i zgodna z przyjętymi celami i zaleceniami; wzywa Komisję, aby ze 
względu na efektywność priorytetowo traktowała realizację tych projektów i działań 
przez agencje europejskie, gdy wchodzą one w zakres ich ekspertyzy;

35. podkreśla, że przy sporządzaniu budżetu należy uwzględnić kraje i terytoria zamorskie; 
wzywa Komisję, aby wdrożyła środki i fundusze w celu przeciwdziałania skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19 na kraje i terytoria zamorskie.
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