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PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u 
prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. prima na znanje da se prijedlog proračuna za 2021. zasniva na novim prijedlozima 
Komisije za višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. od 
27. svibnja 2020. i žali zbog činjenice da prijedlog Vijeća od 21. srpnja 2020. uključuje 
manji iznos od onog u revidiranom prijedlogu Komisije (25 700 milijuna EUR);

2. podsjeća kako se prije izbijanja pandemije bolesti COVID-19 više od 100 milijuna 
Europljana svakodnevno borilo sa siromaštvom i oskudicom te da će pandemija tu 
situaciju vjerojatno pogoršati; uviđa ključnu ulogu Europskog socijalnog fonda (ESF), 
Inicijative za zapošljavanje mladih, Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF), 
Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije i Fonda europske pomoći za 
najpotrebitije u sklopu trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 
2014. do 2020.;

3. podsjeća da je epidemija bolesti COVID-19 uzela tisuće i tisuće života u Europi i 
dovela do nezapamćene krize s katastrofalnim posljedicama po pojedince, obitelji, 
zaposlenike i poduzeća koja zahtijeva novu vrstu odgovora; ističe da će 2021. biti 
ključna godina za proračun, kao prva godina VFO-a za razdoblje od 2021. do 2027. i 
prva godina oporavka od posljedica pandemije bolesti COVID-19; posebno naglašava 
da bi se proračunom trebala poboljšati situacija u području socijalnih pitanja i 
zapošljavanja tijekom dosad nezapamćene krize nakon pandemije bolesti COVID-19;

4. naglašava da bi se u okviru napora usmjerenih na oporavak trebali potaknuti 
zapošljavanje, gospodarski rast i otpornost naših društava te da bi trebalo uključiti i 
snažnu socijalnu dimenziju suzbijanjem socijalnih i gospodarskih nejednakosti i 
ispunjavanjem potreba onih koji su najteže pogođeni krizom, osobito potencijalno 
ranjivih skupina i skupina u nepovoljnom položaju, čije uključivanje na tržište rada 
treba podržavati i poticati;

5. pozdravlja prijedlog Komisije da za 2021. Fondu za pravednu tranziciju (FPT) dodijeli 
1,5 milijardi EUR te ističe da FPT mora imati ključnu ulogu u pružanju podrške 
prekvalifikaciji radnika;

6. pozdravlja nadolazeću racionalizaciju ESF-a, Inicijative za zapošljavanje mladih, Fonda 
europske pomoći za najpotrebitije i Programa Europske unije za zapošljavanje i 
socijalne inovacije u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF +), čime će se 
ojačati sinergija i smanjiti administrativno opterećenje; podsjeća da će ESF + biti glavni 
financijski instrument za jačanje europske socijalne dimenzije primjenom načela 
europskog stupa socijalnih prava u praksi; posebno skreće pozornost na ključnu ulogu 
ESF-a + plus u fazi nakon pandemije; upozorava da bi se bilo kakvim smanjenjem 
proračuna ESF-a + moglo ugroziti njegovu učinkovitu provedbu i postizanje njegovih 
ciljeva; u tom je pogledu zabrinut zbog nacrta odobrenih sredstava koje je Komisija 
predložila za ESF + u nacrtu proračuna za 2021. (12 655,1 milijuna EUR u odobrenim 
sredstvima za preuzimanje obveza, 15 374,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za 
plaćanja); 
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7. naglašava da bi se predstojeća racionalizacija trebala temeljiti na dokazima i rezultatima 
procjene učinka te bi trebala biti u skladu s planom za bolju regulativu, kao i s 
relevantnim preporukama Europskog revizorskog suda; u tom pogledu ističe da bi se 
aktivnostima koje se provode u područjima zapošljavanja i socijalnih pitanja uvijek 
trebalo doći do strateških mjera s jasno definiranim ciljevima te da je učinkovita i 
djelotvorna potrošnja jednako važna kao i ukupne gornje proračunske granice;

8. pozdravlja, s obzirom na očekivano povećanje potražnje nakon pandemije koronavirusa, 
prijedlog Komisije za povećanje godišnjih financijskih sredstava dostupnih Europskom 
fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF) na 386 milijuna EUR od 2021. nadalje te 
izražava zabrinutost da bi se prijedlogom Vijeća da se ta sredstva ograniče na 197 
milijuna EUR za 2021. mogla ugroziti ključna uloga tog fonda u pružanju pomoći 
radnicima koji su izgubili posao u restrukturiranju;

9. ističe da će u kontekstu trenutačnih proračunskih ograničenja i oporavka od posljedica 
pandemije bolesti COVID-19 biti ključno na najbolji mogući način iskoristiti opći 
proračun za 2021., uključujući buduće politike koje se odnose na vještine i mjere za 
potporu prelasku na tržište rada i bolju prilagodbu demografskim promjenama, 
automatizaciji i digitalizaciji, osobito boljom integracijom potencijalno ranjivih skupina 
i skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada; 

10. ističe važnost proračunske odgovornosti i određivanja prioriteta kako bi građani EU-a 
dobili istinsku vrijednost za svoj novac, uključujući veću usredotočenost na donošenje 
politika na temelju dokaza i posebnu pažnju posvećenu socijalnim, regionalnim i 
teritorijalnim nejednakostima;

11. ističe važan doprinos agencija u rješavanju niza problema povezanih sa zapošljavanjem, 
socijalnim pitanjima i prikupljanjem podataka; naglašava da se opseg njihovih zadaća 
povećava i da im se stoga moraju pružiti potrebna sredstva za njihovo ispunjavanje; 
stoga poziva na temeljitu procjenu novih zadaća dodijeljenih agencijama i njihove 
ukupne uspješnosti kako bi se osigurala isključivo odgovarajuća i učinkovita dodjela 
proračunskih sredstava; osobito ustraje na primjerenom zapošljavanju osoblja i 
financiranju Europskog nadzornog tijela za rad;

12. ponavlja da su pilot-projekti i pripremna djelovanja vrlo vrijedni instrumenti za 
ispitivanje novih aktivnosti i inovativnih rješenja u područjima zapošljavanja i socijalne 
uključenosti; podsjeća da je ključno da se pilot-projekti/pripremna djelovanja ocjenjuju 
isključivo na temelju njihovih zasluga i dodane vrijednosti EU-a.


