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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 rast je kľúčom k vyššej zamestnanosti a prosperite a že je potrebné, aby sa 

štrukturálne fondy účinnejšie orientovali na podporu rastu;  

2.  berie na vedomie celkové medziročné zvýšenie rozpočtových prostriedkov v okruhu 1 – 

Inteligentný a inkluzívny rast (+ 2,5 % v záväzkoch a + 18,3 % v platbách) podľa návrhu 

Komisie; berie tiež na vedomie proporčne vyššie zvýšenia v okruhu 1b – Hospodárska, 

sociálna a územná súdržnosť (+ 2,4 % v záväzkoch a + 25,7 % v platbách); 

3. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2018 musí zohrať kľúčovú úlohu pri posilňovaní prínosu 

Únie k rastu a vytváraniu pracovných miest, 

4. pripomína, že miera nezamestnanosti mladých ľudí v Únii je naďalej veľmi vysoká a že 

situácia nezamestnaných mladých ľudí, najmä v kategórii NEETS (t. j. ľudí, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy), je mimoriadne 

znepokojujúca; zdôrazňuje, že na riešenie tohto problému je nanajvýš dôležité zabezpečiť 

primerané a včasné financovanie systémov záruky pre mladých ľudí prostredníctvom 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) a Európskeho sociálneho fondu; 

5.  pripomína dôležitosť zabezpečenia finančných prostriedkov vo výške najmenej 700 

miliónov EUR na YEI na roky 2018 – 2020, ako bolo dohodnuté v rámci revízie VFR v 

polovici trvania, ktoré sa majú rozdeliť medzi roky 2018, 2019 a 2020 do 3 rovnakých 

splátok vo výške 233,33 milióna EUR, ako sa uvádza v návrhu rozpočtu na rok 2018; 

žiada tiež, aby boli pridelené dostatočné platobné rozpočtové prostriedky na zabezpečenie 

riadneho vykonávania YEI;  

6. zdôrazňuje význam dostatočného financovania a dobrého rozpočtového hospodárenia 

programov zahrnutých do viacročného finančného rámca 2014 – 2020, ktorých cieľom je 

riešenie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, ako sú 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 (FEAD); víta zvýšenia navrhnuté pre EGF (+ 2 % v záväzkoch) a FEAD (+ 1,9 % v 

záväzkoch); 

7. víta prostriedky vo výške 72,8 milióna EUR, ktoré navrhla Komisia pre zbor európskej 

solidarity (rozpočtové prostriedky majú byť zahrnuté v rezerve dovtedy, kým legislatívny 

orgán neprijme príslušný základný akt), pričom 2,5 milióna EUR bude v roku 2018 

poskytnutých v rámci osi Progress programu EaSI;  


