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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad siūlomas 2021 m. biudžeto projektas grindžiamas naujais 2020 m. 
gegužės 27 d. Komisijos pasiūlymais dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP), ir apgailestauja, kad 2020 m. liepos 21 d. Tarybos pasiūlyme 
numatyta mažiau lėšų negu persvarstytame Komisijos pasiūlyme (-25 700 mln. EUR);

2. primena, kad iki COVID-19 pandemijos daugiau kaip 100 mln. europiečių kasdien 
susidūrė su skurdu ir materialiniu nepritekliumi ir kad tikėtina, jog dėl pandemijos 
padėtis pablogės; pripažįsta itin svarbų vaidmenį, kurį dabartinėje 2014–2020 m. DFP 
atlieka Europos socialinis fondas (ESF), Jaunimo užimtumo iniciatyva, Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), Europos Sąjungos užimtumo ir 
socialinių inovacijų programa (EaSI) ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas (EPLSAF);

3. primena, kad COVID-19 protrūkis nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir sukėlė 
precedento neturinčią krizę, sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, šeimoms, 
darbuotojams ir įmonėms, ir todėl reikalingas precedento neturintis atsakas; pabrėžia, 
kad 2021 m. bus itin svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–2027 m. DFP metai ir 
pirmieji atsigavimo po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po COVID-19 pandemijos 
ištikusios precedento neturinčios krizės laikotarpiu biudžetas turėtų padėti pagerinti 
padėtį socialinėje ir užimtumo srityje;

4. pabrėžia, kad ekonomikos gaivinimo pastangos turėtų paskatinti darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą, mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti papildytos stipriu 
socialiniu aspektu, sprendžiant socialinės ir ekonominės nelygybės problemas ir 
tenkinant labiausiai nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač potencialiai pažeidžiamų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į darbo rinką turi būti remiama ir 
skatinama, poreikius;

5. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 2021 m. 1,5 mlrd. EUR skirti Teisingos 
pertvarkos fondui (TPF) ir pabrėžia, kad TPF turi atlikti pagrindinį vaidmenį remiant 
darbuotojų perkvalifikavimą;

6. palankiai vertina būsimą dabartinio ESF, Jaunimo užimtumo iniciatyvos, EPLSAF ir 
EaSI racionalizavimą pagal „Europos socialinį fondą +“ (ESF+), nes tai leis padidinti 
sinergiją ir sumažinti administracinę naštą; primena, kad ESF+ bus pagrindinė finansinė 
priemonė Europos socialiniam aspektui stiprinti praktiškai įgyvendinant Europos 
socialinių teisių ramsčio principus; atkreipia ypatingą dėmesį į svarbų ESF+ vaidmenį 
laikotarpiu po pandemijos; įspėja, kad bet koks ESF+ biudžeto sumažinimas gali kelti 
pavojų veiksmingam jo įgyvendinimui ir trukdyti siekti jo tikslų; atsižvelgdamas į tai, 
yra susirūpinęs dėl 2021 m. biudžeto projekte Komisijos pasiūlyto ESF+ asignavimų 
projekto (12 655,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 15 374,8 mln. EUR 
mokėjimų asignavimų); 

7. pabrėžia, kad šis būsimas racionalizavimas turėtų būti grindžiamas įrodymais ir 
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poveikio vertinimu ir turėtų atitikti geresnio reglamentavimo darbotvarkę, taip pat 
susijusias Europos Audito Rūmų rekomendacijas; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
užimtumo ir socialinių reikalų srityje vykdomos veiklos rezultatas visada turėtų būti 
strateginės priemonės, kuriomis būtų siekiama aiškiai apibrėžtų tikslų ir tikslinių 
rodiklių, ir kad veiksmingas ir efektyvus lėšų panaudojimas yra toks pats svarbus 
aspektas kaip ir visos viršutinės biudžeto ribos;

8. atsižvelgdamas į numatomą paklausos padidėjimą po koronaviruso pandemijos, 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą nuo 2021 m. padidinti EGF skiriamą metinį 
finansavimą iki 386 mln. EUR ir yra susirūpinęs dėl to, kad dėl Tarybos pasiūlymo 
2021 m. apriboti šį finansavimą iki 197 mln. EUR galėtų būti pakenkta jo svarbiausiam 
vaidmeniui teikiant pagalbą darbuotojams, praradusiems darbą dėl restruktūrizavimo;

9. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į dabartinius biudžeto suvaržymus ir ekonomikos atsigavimą 
po COVID-19, bus itin svarbu kuo geriau panaudoti 2021 m. bendrąjį biudžetą, įskaitant 
ateities įgūdžių politiką ir priemones asmens statuso pokyčiui darbo rinkoje remti bei 
geresnį prisitaikymą prie demografinių pokyčių, automatizavimo ir skaitmeninimo visų 
pirma gerinant potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje padėtyje esančių grupių 
integraciją į darbo rinką; 

10. pabrėžia biudžetinės atskaitomybės ir prioritetų nustatymo svarbą siekiant užtikrinti 
tikrą ekonominę naudą ES piliečiams, įskaitant didesnį dėmesį įrodymais grindžiamos 
politikos formavimui ir ypatingą dėmesį socialiniams, regioniniams ir teritoriniams 
skirtumams;

11. atkreipia dėmesį į svarbų agentūrų vaidmenį sprendžiant įvairiausias užimtumo ir 
socialines problemas ir renkant duomenis; pabrėžia, kad agentūrų užduotys yra vis 
platesnio masto, todėl joms turi būti suteikiami šioms užduotims atlikti būtini ištekliai; 
taigi ragina nuodugniai įvertinti agentūroms paskirtas naujas užduotis ir bendrus 
agentūrų veiklos rezultatus, siekiant užtikrinti, kad biudžeto lėšos visada būtų skiriamos 
atitinkamai ir veiksmingai; pirmiausia primygtinai ragina užtikrinti tinkamą Europos 
darbo institucijos darbuotojų skaičių ir finansavimą;

12. pabrėžia, kad bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai yra labai vertingos 
priemonės siekiant išbandyti naują veiklą ir novatoriškus sprendimus užimtumo ir 
socialinės įtraukties srityse; primena, kad labai svarbu bandomuosius projektus ir (arba) 
parengiamuosius veiksmus vertinti tik pagal jų nuopelnus ir Europos pridėtinę vertę.


