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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. pripomína, že účinná a premyslená sociálna politika a politika zamestnanosti musí 
reagovať na sociálno-ekonomické a demografické výzvy, výzvy vyplývajúce z 
automatizácie, ako aj výzvy, ktoré súvisia so záväzkom Únie voči dekarbonizácii, a že 
tieto politiky by sa mali doplniť správne zameranými investičnými stratégiami a mali by 
byť aj naďalej dôležitým predpokladom udržateľného rastu, ktorý je kľúčovým 
faktorom vedúcim k vytváraniu kvalitných pracovných miest, znižovaniu rozdielov a 
posilňovaniu vzostupnej sociálnej konvergencie a súdržnosti;

2. víta politický vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí počas ôsmeho volebného 
obdobia, ale zdôrazňuje, že politické iniciatívy si vyžadujú riadne, primerané a včasné 
financovanie, aby boli funkčné;

3. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2020 by mal prispieť k splneniu cieľov stratégie Európa 
2020 v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú takmer splnené, pokiaľ 
ide o cieľ týkajúci sa miery zamestnanosti, ale stále nie sú ani zďaleka splnené, pokiaľ 
ide o cieľ znížiť počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, keďže 
predovšetkým narastá počet zamestnaných osôb ohrozených chudobou;

4. zdôrazňuje tiež, že treba postupne zosúladiť strategickú orientáciu politík a programov 
Únie s cieľmi udržateľného rozvoja a so sociálnymi zásadami načrtnutými v Európskom 
pilieri sociálnych práv, ktorý by mal byť plne začlenený do ustanovení programov 
financovania Únie a európskeho semestra; 

5. zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu komplexných politických reforiem a integrovaných 
prístupov, ktoré upevňujú sociálne začlenenie a bojujú proti nezamestnanosti mladých 
ľudí a dlhodobej nezamestnanosti a často prehliadanému problému zamestnateľnosti 
starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím;

6. vyzdvihuje preto význam primeraného financovania programov a iniciatív v rámci VFR 
na obdobie 2014 – 2020 zameraných na podporu inkluzívneho rastu, boj proti 
nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu vylúčeniu, znižovanie nerovností a podporu 
vzostupnej sociálnej konvergencie, a najmä tých, ktoré sú zacielené na najviac 
znevýhodnené osoby v spoločnosti;

7. zdôrazňuje, že týmto programom a iniciatívam treba v roku 2020 prideliť primerané 
prostriedky až dovtedy, kým nenadobudne účinnosť nasledujúca programová fáza VFR;

8. odmieta preto škrty v rozpočtovom plánovaní v riadkoch 04 01 01, 04 01 02 01, 
04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 a 13 08 01;

9. pripomína tiež, že treba nájsť správnu rovnováhu medzi viazanými a platobnými 
rozpočtovými prostriedkami, aby mohli tieto programy a iniciatívy v plnej miere 
dosiahnuť svoj potenciál;
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10. zdôrazňuje, že zapojenie a začlenenie pracovníkov do fungovania spoločnosti má 
výrazne pozitívny vplyv na ich produktivitu, zdravie a pohodu, kvalitu pracovných 
miest a výšku platov; okrem toho zdôrazňuje, že rozpočtové riadky na podporu 
sociálneho dialógu v Únii majú prvoradý význam z hľadiska posilňovania účasti 
sociálnych partnerov, napríklad v európskom semestri a pri realizácii Európskeho 
piliera sociálnych práv; žiada preto zvýšenie rozpočtových prostriedkov na 
pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg;

11. zdôrazňuje význam rozpočtovej zodpovednosti a stanovenia priorít pri poskytovaní 
skutočnej hodnoty za vynaložené prostriedky občanom Únie, ako aj väčšieho zamerania 
na tvorbu politík založenú na dôkazoch a osobitnej pozornosti venovanej sociálnym, 
regionálnym a územným rozdielom;

12. domnieva sa, že základným kritériom rozhodovania o všetkých budúcich výdavkoch by 
mala byť zásada európskej pridanej hodnoty; zdôrazňuje, že financovanie Únie by malo 
preto vychádzať z modelu verejného rozpočtovania založeného na výkonnosti, v ktorom 
sú ku každému rozpočtovému riadku priradené merateľné ciele a výstupy; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam zodpovednosti a transparentnosti subjektov, ktoré čerpajú 
finančné prostriedky Únie;

13. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho sociálneho fondu (ESF), iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), 
programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a Fondu európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby (FEAD) a opakuje, že tieto fondy by mali synergickým 
účinkom pomáhať pri znižovaní sociálnych rozdielov, pričom by sa malo dosiahnuť, 
aby žiadna cieľová skupina nebola z tohto procesu vynechaná; varuje, že akékoľvek 
zníženie rozpočtu pre tieto oblasti by mohlo ohroziť účinnosť týchto politík a 
dosahovanie ich vytýčených cieľov;

14. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba vziať do úvahy situáciu malých členských štátov a 
vzdialených regiónov (vrátane najvzdialenejších regiónov podľa článku 349 ZFEÚ); 
zdôrazňuje najmä, že sa musí zlepšiť prístup k finančným prostriedkom pre zámorské 
krajiny a územia, ktoré majú obmedzené administratívne zdroje a odborné znalosti z 
dôvodu ich osobitného štatútu a veľkosti; predovšetkým sa domnieva, že v rámci 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) treba vziať do úvahy 
podmienky malých pracovných trhov a trhov malých členských štátov, najmä pokiaľ ide 
o žiadosti týkajúce sa MSP a situáciu, keď má prepúšťanie a rušenie pracovných miest 
závažný vplyv na mieru zamestnanosti a miestne alebo regionálne hospodárstvo;

15. zdôrazňuje, že výsledkom činností vykonávaných s podporou týchto fondov a 
programov by mali byť vždy strategické opatrenia s jasne vymedzenými cieľmi, a 
upozorňuje, že efektívne a účinné výdavky sú rovnako dôležité ako celkové rozpočtové 
stropy; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam skutočnej kultúry „orientácie na výsledky“ 
zameranej na optimalizáciu využívania finančných prostriedkov, analýzu dôvodov 
vedúcich k tomu, že niektoré programy majú nízku výkonnosť, a presadzovanie 
zlepšovacích opatrení;

16. berie v tejto súvislosti na vedomie úsilie o zvýšenie transparentnosti a prístupnosti 
postupov podávania žiadostí o finančné prostriedky v rozpočte na rok 2020;
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17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby umožnili potrebnú flexibilitu pri vykonávaní 
programov Únie na rok 2020, najmä Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, 
s cieľom zmierniť dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie na pracovníkov a 
subjekty so sídlom v členských štátoch; víta v tejto súvislosti návrh Komisie na zmenu 
rozsahu pôsobnosti súčasného programu EGF tak, aby umožnil podporu pracovníkov, 
ktorí boli prepustení v dôsledku narušení spôsobených vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie;

18. berie na vedomie, že od roku 2021 sa v rámci ESF+ zlúčia súčasný ESF, iniciatíva na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, FEAD, EaSI a európsky program v oblasti 
zdravia; opätovne zdôrazňuje svoju pozíciu, že prostriedky ESF+ by sa vo VFR na 
obdobie 2021 – 2027 mali zvýšiť na 120 457 000 000 EUR v bežných cenách; vyzýva 
Komisiu, aby predkladala finančné informácie a rozpočtové prostriedky tak, aby sa dali 
číselné údaje a podokruhy ESF+ týkajúce sa týchto programov porovnať so súčasnými 
balíkmi rozpočtových prostriedkov; nesúhlasí s výrazným znížením prostriedkov (o 5 
miliónov EUR) pre os PROGRESS programu EaSI na rok 2020, ktoré navrhla Rada, a 
odporúča, aby jej rozpočet bol ponechaný prinajmenšom v takej výške, akú navrhla 
Komisia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky legislatívne a rozpočtové revízie by 
mali byť založené na dôkazoch, mal by byť známy ich dosah, mali by byť v súlade s 
programom lepšej právnej regulácie, mali by miesto jednoduchých meraní výstupov 
vyžadovať hodnotenie kvantifikovateľných a porovnateľných výsledkov a mali by 
vychádzať zo všetkých príslušných odporúčaní Európskeho dvora audítorov;

19. zdôrazňuje, že so zreteľom na pretrvávajúce rozpočtové obmedzenia bude mimoriadne 
dôležité čo najlepšie využiť všeobecný rozpočet na rok 2020, najmä pokiaľ ide o 
politiky, ktorými sa dá podporovať udržateľný hospodársky rast a vytváranie kvalitných 
pracovných miest, ako sú politiky zamerané na budúce zručnosti, odborné vzdelávanie a 
prípravu a zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu a opatrenia na podporu 
správneho fungovania trhov práce a lepšie prispôsobenie sa demografickým zmenám, 
najmä zlepšením integrácie zraniteľných a znevýhodnených skupín, ako sú staršie osoby 
a ľudia so zdravotným postihnutím, na trhu práce a vykonávaním opatrení v oblasti 
integrácie a zmierňovania chudoby; konštatuje, že Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci navrhol niekoľko pilotných projektov a prípravných akcií zameraných na komunity 
vylúčené zo spoločnosti;

20. výrazne podporuje všetky investície do zavádzania nových technológií vo všetkých 
odvetviach hospodárstva a priemyselnej výroby s osobitným dôrazom na konkrétne 
programy zamerané na urýchlenie včasnej transformácie pracovnej sily a zmiernenie 
potenciálne škodlivých vedľajších účinkov takejto transformácie, ako sú štrukturálna 
nezamestnanosť, rastúca nerovnosť príjmov či regionálne a územné rozdiely; poukazuje 
v tejto súvislosti na úlohu nástrojov Únie pri podpore podnikov a pracovníkov v ich 
prechode na digitálne a ekologickejšie hospodárstvo;

21. opätovne zdôrazňuje význam odborného vzdelávania a prípravy v ére digitalizácie; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala ďalšie možnosti podpory programov odborného 
vzdelávania a prípravy, najmä v oblastiach vývoja softvéru a informačných technológií;

22. zdôrazňuje, že napriek pozitívnemu vývoju smerom k poklesu miery nezamestnanosti 
mladých ľudí v Únii je nedostatok budúcich príležitostí pre mladých naliehavým 
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sociálnym problémom v niektorých častiach Únie – v tejto oblasti existujú výrazné 
rozdiely medzi členskými štátmi – a mladí ľudia sú aj naďalej vystavení vyššiemu 
riziku chudoby a sociálneho a ekonomického vylúčenia; zdôrazňuje, že tento problém si 
vyžaduje inovatívne a cielené riešenia, ktoré sa dajú rýchlo realizovať, aby sa v krátkom 
období dosiahli konkrétne zlepšenia; očakáva preto, že Komisia a členské štáty budú 
považovať boj proti nezamestnanosti mladých ľudí za prioritu, čo by sa malo zohľadniť 
aj v rozpočte na rok 2020;

23. opätovne preto podčiarkuje význam fondov a ďalších nástrojov, ktoré podporujú 
opatrenia zamerané proti nerovnosti a na podporu zamestnateľnosti mladých ľudí, 
konkrétne záruky pre mladých ľudí, iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
Európskeho sociálneho fondu a programu Erasmus+;

24. podčiarkuje najmä úlohu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí pri riešení 
nezamestnanosti mládeže a berie na vedomie návrh Komisie na zvýšenie prostriedkov 
na túto iniciatívu o 116 miliónov EUR v roku 2020; domnieva sa však, že táto suma je 
nedostatočná; vyzýva preto na zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na 
iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí o 600 miliónov EUR;

25. víta tiež záväzok dezignovanej predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej 
uvedený v jej politických usmerneniach, a to posilniť záruku pre mladých ľudí jej 
transformáciou na trvalý nástroj so zvýšeným rozpočtom, o ktorom sa budú pravidelne 
podávať správy;

26. vyjadruje poľutovanie nad tým, že viac ako štvrtina všetkých detí v Únii je ohrozená 
chudobou alebo sociálnym vylúčením;

27. očakáva zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti o záruke pre deti, ktorá by mala byť 
základom pre ďalšie činnosti, avšak vyzýva Komisiu, aby v plnej miere zohľadnila 
návrhy na vykonanie prípravných akcií týkajúcich sa záruky pre deti, ktoré boli 
schválené v ročných rozpočtoch na roky 2017, 2018 a 2019 s finančnými prostriedkami 
v takej výške, že bude možné vykonať skutočnú skúšobnú prevádzku záruky pre deti v 
ďalšom programovom období 2021 – 2027;

28. víta v tejto súvislosti záväzok dezignovanej predsedníčky Komisie Ursuly von der 
Leyenovej, uvedený v jej politických usmerneniach, o tom, že sa vytvorí európska 
záruka pre deti, aby každé dieťa v Únii ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením 
malo prístup k najzákladnejším právam, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie;

29. zdôrazňuje potrebu podporovať sociálne začlenenie zraniteľných detí, a najmä zlepšiť 
situáciu rómskych detí tým, že sa im predovšetkým bude pomáhať v prístupe ku 
vzdelávaniu; konštatuje, že pilotný projekt by bol vhodným nástrojom na riešenie tejto 
otázky;

30. vyzdvihuje významný prínos agentúr k riešeniu širokého spektra otázok týkajúcich sa 
zamestnanosti, sociálnych problémov a zberu údajov; zdôrazňuje, že ich úlohy sa 
vyvíjajú a neustále rozširujú, a že sa im preto musia poskytnúť potrebné zdroje, aby 
mohli plniť svoje úlohy a zabezpečiť čo najlepšie výsledky pri podpore legislatívnych a 
politických cieľov EÚ; vyzýva preto na dôkladné posúdenie nových úloh, ktoré boli 
uložené agentúram, a ich celkového fungovania s cieľom zabezpečiť, aby sa prideľovali 
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len primerané a efektívne rozpočtové prostriedky;

31. berie na vedomie vytvorenie Európskeho orgánu práce (ELA), ktorý by mal začať 
vykonávať svoju činnosť v roku 2019; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť vyčlenenie 
dostatočných finančných prostriedkov na jeho zriadenie; trvá na tom, že finančné 
prostriedky nemožno vyčleniť presunutím prostriedkov z iných agentúr pre 
zamestnanosť a sociálne veci a rozpočtových riadkov a že Európsky orgán práce si ako 
nový orgán vyžaduje nové zdroje, aby mohol plynule fungovať; zdôrazňuje najmä, že v 
dôsledku zriadenia orgánu ELA by sa nemali znížiť zdroje a kapacity siete EURES, 
ktorá má kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní pracovnej mobility občanov Únie a ponúka 
služby a partnerstvá uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom, verejným službám 
zamestnanosti, sociálnym partnerom a miestnym orgánom; zdôrazňuje preto, že pre 
orgán ELA a sieť EURES treba zachovať jednoznačne oddelené a samostatné 
rozpočtové riadky;

32. opätovne zdôrazňuje, že pilotné projekty a prípravné akcie sú v prípade, keď sú 
dôkladne pripravené, veľmi cenné nástroje na iniciovanie nových činností a politík v 
oblasti zamestnanosti, najmä v oblasti podpory zamestnanosti mladých ľudí, a 
sociálneho začleňovania a mohli by sa využívať na zber údajov a zhromažďovanie 
dôkazov v záujme skvalitňovania budúcich politík zamestnanosti Únie; konštatuje, že 
viacero nápadov výboru EMPL sa v minulosti podarilo úspešne realizovať vo forme 
pilotných projektov alebo prípravných akcií; vyzýva rozpočtový orgán, aby do rozpočtu 
na rok 2020 zahrnul osem pilotných projektov a prípravných akcií, ktoré navrhol tento 
výbor a ktoré sa týkajú sociálneho začlenenia obzvlášť zraniteľných skupín (Rómov – 
najmä rómskych detí –, znevýhodnených mladých ľudí, nízkopríjmových domácností, 
starších ľudí), nezamestnanosti mladých ľudí, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
minimálnej mzdy; podporuje plné využitie rezerv dostupných v každom okruhu;

33. konštatuje, že je mimoriadne dôležité, aby Parlament pravidelne dostával od Komisie 
aktualizované informácie o rôznych fázach vykonávania pilotných projektov a 
prípravných akcií vrátane riadneho hodnotenia výsledkov a ich pridanej hodnoty pre 
európskych občanov; zdôrazňuje význam transparentného prístupu Komisie pri 
posudzovaní pilotných projektov a prípravných akcií.
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Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, 
Birgit Sippel, Marianne Vind

VERTS/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, 
Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

9 -

GUE/NGL Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

ID Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

1 0

NI Matthew Patten

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


