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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:

1. odnotowuje, że proponowany projekt budżetu na 2021 r. opiera się na nowych 
wnioskach Komisji z 27 maja 2020 r. dotyczących wieloletnich ram finansowych 
(WRF) na lata 2021–2027 i ubolewa, że wniosek Rady z 21 lipca 2020 r. jest poniżej 
zmienionego wniosku Komisji (-25 700 mln EUR);

2. przypomina, że przed wybuchem pandemii COVID-19 ponad 100 mln Europejczyków 
codziennie borykało się z ubóstwem i deprywacją materialną, a w wyniku pandemii 
sytuacja może ulec pogorszeniu; uznaje kluczową rolę w obecnych WRF na lata 2014–
2020 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;

3. przypomina, że pandemia COVID-19 pochłonęła tysiące istnień ludzkich w Europie 
i doprowadziła do bezprecedensowego kryzysu niosącego katastrofalne skutki dla ludzi, 
rodzin, pracowników i przedsiębiorstw, w związku z czym wymaga bezprecedensowej 
odpowiedzi; podkreśla, że rok 2021 będzie miał kluczowe znaczenie dla budżetu jako 
pierwszy rok WRF na lata 2021–2027 i pierwszy rok „odbudowy gospodarki po 
pandemii COVID-19”; podkreśla w szczególności, że budżet powinien przyczynić się 
do poprawy sytuacji w obszarze społecznym i zatrudnienia, w czasie 
bezprecedensowego kryzysu po wybuchu pandemii COVID-19;

4. podkreśla, że wysiłki na rzecz odbudowy gospodarki powinny przyczynić się do 
zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, zwiększenia odporności naszych 
społeczeństw i powinny mieć silny wymiar społeczny uwzględniający nierówności 
społeczne i gospodarcze oraz potrzeby osób najbardziej dotkniętych przez kryzys, 
w szczególności grup potencjalnie narażonych i znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, których włączenie do rynku pracy musi być wspierane i promowane;

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący przeznaczenia w 2021 r. 
1,5 mld EUR na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (JTF) i podkreśla, że 
JTF musi odgrywać kluczową rolę we wspieraniu przekwalifikowania pracowników;

6. z zadowoleniem przyjmuje przyszłą racjonalizację obecnego EFS, Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym i EaSI w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +), 
który umożliwi zwiększenie synergii i zmniejszenie obciążeń administracyjnych; 
przypomina, że EFS + będzie głównym instrumentem finansowym wzmacniającym 
europejski wymiar społeczny poprzez wprowadzenie w życie zasad europejskiego filaru 
praw socjalnych; zwraca szczególną uwagę na kluczową rolę EFS + w fazie odbudowy 
Europy po pandemii; ostrzega, że jakiekolwiek zmniejszenie budżetu EFS + może 
zagrozić jego skutecznemu wdrożeniu i osiągnięciu jego celów; w związku z tym 
wyraża zaniepokojenie projektem środków zaproponowanych przez Komisję dla EFS + 
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w projekcie budżetu na 2021 r. (12 655,1 mln EUR w środkach na zobowiązania, 
15 374,8 EUR w środkach na płatności); 

7. podkreśla, że przyszła racjonalizacja powinna opierać się na dowodach i ocenie 
oddziaływania oraz być zgodna z programem lepszego stanowienia prawa, a także 
z odnośnymi zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego; 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;

8. w świetle spodziewanego wzrostu popytu w następstwie pandemii koronawirusa 
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. może osłabić jego nadrzędną rolę w oferowaniu pomocy 
pracownikom, którzy stracili pracę w wyniku restrukturyzacji;

9. 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 
w zakresie umiejętności wspierających transformację rynku pracy i lepsze dostosowanie 
do zmian demograficznych, automatyzacji i cyfryzacji, zwłaszcza poprzez lepszą 
integrację na rynku pracy grup potencjalnie podatnych na zagrożenia i znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji; 

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

11. podkreśla istotny wkład agencji w rozwiązywanie szeregu kwestii dotyczących 
zatrudnienia, kwestii społecznych i gromadzenia danych; podkreśla, że agencje mają 
coraz szersze zadania, dlatego należy zapewnić im zasoby niezbędne do ich realizacji; 
w związku z tym wzywa do przeprowadzenia dogłębnej oceny nowych zadań 
przydzielonych agencjom oraz ich ogólnych wyników, tak aby przydzielanie środków 
budżetowych było zawsze odpowiednie i skuteczne; nalega w szczególności na 
zapewnienie odpowiedniego personelu i finansowania Europejskiego Urzędu ds. Pracy;

12. ponownie przypomina, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze to bardzo 
przydatne narzędzia do testowania nowych działań i innowacyjnych rozwiązań w 
dziedzinach zatrudnienia i włączenia społecznego; przypomina, że kapitalne znaczenie 
ma ocena projektów pilotażowych i działań przygotowawczych wyłącznie na podstawie 
ich osiągnięć i unijnej wartości dodanej.


