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NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje komplementární úlohu rozpočtu EU při dosahování cílů Unie v rámci 

sociálních politik navržených v roční analýze růstu na rok 2017, jejichž cílem je vytvářet 

více pracovních míst lepší kvality v celé EU; konstatuje, že došlo ke zpoždění při 

provádění některých ze 187 programů zaměstnanosti a že do září 2016 bylo určeno pouze 

65 % příslušných vnitrostátních orgánů; 

2. vyzývá členské státy a Komisi, aby urychlily provádění všech programů, které mohou 

podpořit tvorbu důstojné, kvalitní a dlouhodobé zaměstnanosti pro všechny kategorie 

obyvatelstva a zejména pro mladé; zdůrazňuje, že nezaměstnanost mladých lidí navzdory 

mírnému poklesu nezaměstnanosti v EU stále dosahuje úrovně 18,6 %; vyzývá členské 

státy, aby zajistily aktivnější návazné kroky řídících orgánů těchto programů; 

3. konstatuje, že hospodářský růst v EU a eurozóně je nadále spíše mírný; zdůrazňuje, že je 

třeba investovat do výzkumu, inovací a vzdělávání; konstatuje, že rozpočet EU na rok 

2017 vyčleňuje pro účely konkurenceschopnosti, růstu a pracovních míst prostřednictvím 

programů Horizont 2020, COSME a Erasmus+ prostředky na závazky ve výši 21 312,2 

milionu EUR; 

4. bere na vědomí, že pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) byly 

pro rok 2017 schváleny prostředky na závazky ve výši 500 milionů EUR; zdůrazňuje, že 

tato částka není dostatečná a je třeba ji zvýšit a zajistit ve stávajícím víceletém finančním 

rámci (VFR); zároveň však konstatuje, že v souvislosti s přezkumem v polovině období je 

třeba dosáhnout dohody o vhodném dodatečném financování iniciativy YEI na zbytek 

období stávajícího VFR; 

5. zdůrazňuje pákový efekt rozpočtu EU na vnitrostátní rozpočty; vybízí členské státy, aby 

urychlily provádění programů v souladu se strategií Unie ke zvýšení zaměstnanosti a aby 

posílily opatření na snižování chudoby a nerovností; zdůrazňuje, že tato odpovědnost leží 

zejména na členských státech; zdůrazňuje také, že podle Eurostatu žije v EU na hranici 

bídy či pod ní 122,3 milionu lidí a že řešení této situace je politickou prioritou; 

6. bere na vědomí návrh Komise (COM(2016)0605) na zjednodušení horizontálních 

a odvětvových finančních pravidel; bere také na vědomí návrh, aby byla i po roce 2017 

prostřednictvím Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci nadále v regionech 

s vysokou nezaměstnaností mladých poskytována podpora mladým lidem, kteří nejsou 

zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy; 

7. bere na vědomí návrh Komise (COM(2016)0597) na prodloužení doby trvání Evropského 

fondu pro strategické investice (EFSI); konstatuje, že cílem EFSI je vytváření pracovních 

míst a boj s nezaměstnaností mladých prostřednictvím uvolňování investic; 

8. zdůrazňuje, že způsob, jakým jsou finanční nástroje EU, jako je Evropský fond 

pro strategické investice (EFSI), strukturovány, je třeba upravit tak, aby odpovídal cíli, 

kterým je zlepšovat sociálně hospodářskou konvergenci členských států a regionů EU, a to 

vyšší podporou malých a středních podniků (MSP); konstatuje, že zvýšení těchto investic 
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je potřebné zejména v zaostávajících regionech, z nichž některé v uplynulém desetiletí 

nevykazují žádný růst; vyzývá Evropský investiční fond (EIF), aby představil a provedl 

nové produkty zavedené v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky 

(SMEW) s cílem urychlit v souladu s nařízením o EFSI provádění mandátu EIF v oblasti 

nástroje InnovFin, programu COSME a zdrojů rizikového kapitálu, zejména pak produkt 

týkající se vlastního kapitálu malých a středních podniků (SMEW Equity) a neomezené 

záruky za rizikovější úvěry pro inovativní malé a střední podniky a malé podniky se 

střední kapitalizací; požaduje, aby program EU pro zaměstnanost a sociální inovace 

usnadňoval přístup k mikrofinancování zranitelným skupinám i mikropodnikům 

a sociálním podnikům; žádá EIB, aby upřednostňovala projekty způsobilé pro EFSI a EIF 

s cílem posilovat synergie a rozvíjet účinné strategie. 
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