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NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

 

1.  zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2015 musí zohrávať kľúčovú úlohu pri posilňovaní 

príspevku Únie k rastu a vytváraniu pracovných miest, s osobitným dôrazom na 

vytváranie pracovných miest s cieľom riešiť pretrvávajúcu otázku nezamestnanosti 

mládeže v Únii; 

2. berie na vedomie celkový medziročný nárast rozpočtových prostriedkov v okruhu 1 – 

Inteligentný a inkluzívny rast, ktorý navrhuje Komisia a Rada; ďalej berie na vedomie, že 

nárast prostriedkov v okruhu 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť je 

úmerne dokonca vyšší; 

3. poznamenáva, že viazané rozpočtové prostriedky v okruhu 1b – Hospodárska, sociálna a 

územná súdržnosť sa majú podľa návrhu Komisie zvýšiť na úroveň rozpätia; vyjadruje 

však poľutovanie nad znížením platobných rozpočtových prostriedkov v tomto okruhu, čo 

je ešte zhoršené ďalšími škrtmi, ktoré navrhuje Rada;  

4. vyjadruje pevné presvedčenie, že financovanie EÚ, predovšetkým v rámci iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí (iniciatíva YEI), by sa nemalo používať na podporu 

vnútroštátnych opatrení, ale namiesto toho by malo byť využité na poskytovanie 

dodatočnej podpory mladým ľuďom, a to spôsobom, ktorý dopĺňa a rozširuje vnútroštátne 

programy; 

5. domnieva sa, že finančné prostriedky EÚ by mali byť vyčlenené na oblasti, ktoré 

pomáhajú MSP a mikropodnikom a napomáhajú rozvoj podnikania; zároveň uznáva, že 

malé podniky potrebujú predovšetkým zníženie počtu vnútroštátnych predpisov; 

domnieva sa, že programy EÚ by nemali viesť k odloženiu nevyhnutných vnútroštátnych 

štrukturálnych reforiem; 

6. nalieha na Komisiu, aby zabezpečila bezodkladné vybavenie neuhradených žiadostí 

o platbu vyplývajúcich z ukončenia programov Európskeho sociálneho fondu s cieľom 

zaistiť financovanie nových projektov ESF z viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 

2015, ako aj vyhnúť sa tomu, že omeškanie bude mať odradzujúci účinok na predbežné 

financovanie nových operácií v členských štátoch; 

7. zdôrazňuje význam dostatočného financovania a dobrého rozpočtového hospodárenia v 

súvislosti s programami zahrnutými do viacročného finančného rámca 2014 – 2020, 

ktorých cieľom je riešenie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, ako je 

iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Európsky fond na prispôsobenie 

sa globalizácii (EGF), jednotlivé osi programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a 

sociálnej inovácie (EaSI) a Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby; v 

poslednom menovanom prípade berie na vedomie rozpočtové prostriedky, ktoré boli 

prijaté s konečnou platnosťou v opravnom rozpočte 3/2014; 
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8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby plne využili prostriedky určené na podporu 

nezamestnaných mladých ľudí; pripomína politickú dohodu spojenú s viacročným 

finančným rámcom 2014 2020 a týkajúcu sa prednostného čerpania prostriedkov v rámci 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj zodpovedajúcich súm 

vyčlenených z Európskeho sociálneho fondu s cieľom poskytnúť potrebnú pomoc 

v prvých rokoch programového obdobia; víta skutočnosť, že Komisia a Rada dodržiavajú 

túto dohodu, pokiaľ ide o navrhované sumy; vyjadruje svoje znepokojenie v súvislosti so 

schopnosťou niektorých členských štátov čerpať prostriedky v rámci iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí; pripomína, že podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/20131 predstavujú rezervy ponechané k dispozícii pod úrovňou stropov VFR na 

viazané rozpočtové prostriedky na roky 2014 – 2017 celkovú rezervu VFR na záväzky, 

ktorá sa sprístupní nad rámec stropov stanovených vo VFR na obdobie 2016 – 2020 na 

politické ciele súvisiace s rastom a zamestnanosťou, najmä zamestnanosťou mladých ľudí; 

9. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom vykonať dlhodobé a účinné zmeny na trhu práce je 

nevyhnutné zaistiť priaznivé podmienky pre zakladanie a rozvoj MSP, ktoré vytvárajú 65 

% všetkých pracovných miest v EÚ, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

zabezpečili efektívne financovanie programov podporujúcich MSP vrátane sociálneho 

podnikania a financovania začínajúcich podnikov; 

10. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne schválila operačné programy FEAD, ktoré vypracovali 

členské štáty, a aby v rámci FEAD predložila delegované a vykonávacie akty; 

11. žiada zvýšenie finančných prostriedkov na EURES, keďže tento nástroj zohráva dôležitú 

úlohu v rámci cezhraničnej pracovnej mobility, a preto môže prispieť k boju proti 

nezamestnanosti v Európe; 

12. navrhuje, aby sa začal vykonávať pilotný projekt týkajúci sa európskej elektronickej karty 

pracovníkov s cieľom preskúmať výhody zavedenia nefalšovateľného európskeho 

elektronického dokumentu obsahujúceho údaje o sociálnom poistení pracovníka 

a v prípade potreby sprístupniť takýto dokument; rozsah tejto karty je odlišný od rozsahu 

európskeho preukazu zdravotného poistenia a nemal by sa zamieňať; ako základ pre 

pilotný projekt a s cieľom získať pre pilotný projekt potrebné znalosti by mala Komisia 

iniciovať komparatívnu analýzu jednotlivých systémov sociálneho zabezpečenia v 28 

členských štátoch EÚ; 

13. navrhuje, aby sa začal vykonávať pilotný projekt týkajúci sa energetickej chudoby 

s cieľom vyhodnotiť dosah hospodárskej a finančnej krízy na energetickú chudobu v Únii, 

pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať členským štátom, v ktorých sa táto otázka 

ešte nepreskúmala a/alebo neriešila prostredníctvom aktualizovaných politických opatrení;  

14. navrhuje, aby sa začala vykonávať prípravná akcia s názvom Smerom k bezazbestovým 

pracoviskám v Európskej únii s cieľom poskytnúť nástroje na identifikáciu 

a zaznamenávanie materiálov obsahujúcich azbest v súlade s článkom 11 smernice 

2009/148/ES Európskeho parlamentu a Rady2, ako aj navrhnúť plán úplného odstránenia 

                                                 
1  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný 

finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884). 
2  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov 



 

AD\1032689SK.doc 5/6 PE536.227v02-00 

 SK 

azbestu na pracoviskách a zároveň zabezpečiť informovanosť verejnosti o rizikách 

a potrebe prijať opatrenia aj na úrovni pracovísk ; akcia by sa mala premietnuť do budúcej 

stratégie zameranej na zákaz všetkých foriem azbestu a všetkých spôsobov využitia 

azbestových vlákien vrátane náležitých požiadaviek na vývoz v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/20061 a s ohľadom na zásadu blízkosti 

stanovenú v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES2, keďže azbest je 

naďalej príčinou značného počtu ochorení súvisiacich s   vystavením azbestovým 

vláknam; 

15. navrhuje, aby sa začala vykonávať prípravná akcia na podporu aktívneho začleňovania 

znevýhodnených migrantov s cieľom vyhodnotiť prínosy a preveriť možnosti vytvárania 

miestnych centier sociálnej a hospodárskej integrácie. 

 

                                                                                                                                                         
pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 28). 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. 

v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1). 
2  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpadoch (Ú. v. EÚ L 

312, 22.11.2008, s. 3). 
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