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NÁVRHY 

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

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že růst je zásadně důležitý pro tvorbu pracovních míst a zvýšenou prosperitu a 

že je třeba nasměrovat strukturální fondy účinněji k podpoře růstu;  

2.  bere na vědomí celkový meziroční nárůst, který Komise navrhla u prostředků v okruhu 1 –

Inteligentní růst podporující začlenění (+2,5 % v prostředcích na závazky a +18,3 % v 

prostředcích na platby); dále bere na vědomí přiměřeně vyšší nárůsty v okruhu 1b – 

Hospodářská, sociální a územní soudržnost (+2,4 % v prostředcích na závazky a +25,7 % 

v prostředcích na platby); 

3. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2018 musí hrát významnou roli při zvyšování příspěvku 

Unie k růstu a tvorbě pracovních míst v Unii; 

4. připomíná, že míra nezaměstnanosti mladých lidí je v Unii i nadále velmi vysoká a že 

obzvláště znepokojivá je situace nezaměstnaných mladých lidí, zejména osob, které 

nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy; zdůrazňuje, že pro 

řešení tohoto problému je velmi důležité zajistit řádné a včasné financování systémů záruk 

pro mladé lidi prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a 

Evropského sociálního fondu; 

5.  připomíná, že je důležité zajistit pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí na 

období 2018–2020 financování alespoň ve výši 700 milionů EUR, jak bylo dohodnuto v 

rámci revize VFR v polovině období, které bude rozděleno v letech 2018, 2019 a 2020 na 

tři stejné platby ve výši 233,33 milionů EUR, což se odráží v návrhu rozpočtu na rok 

2018; požaduje rovněž přidělení dostatečných prostředků na platby, aby bylo zajištěno 

řádné provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí;  

6. zdůrazňuje význam dostatečného financování a řádného rozpočtového řízení programů ve 

víceletém finančním rámci na období 2014–2020, jejichž cílem je řešit nezaměstnanost, 

chudobu a sociální vyloučení, např. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), jednotlivé osy programu pro 

zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a Fond evropské pomoci nejchudším osobám 

(FEAD); vítá zvýšení prostředků navrhované pro EFG (+2 % v prostředcích na závazky) a 

FEAD (+1,9 % v prostředcích na závazky); 

7. vítá financování ve výši 72,8 milionu EUR, které Komise navrhla pro Evropský sbor 

solidarity (prostředky mají být zapsány do rezervy, dokud nebude přijat základní akt), 

přičemž 2,5 milionu EUR poskytne v roce 2018 osa Progress programu EaSI;  

 


