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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že účinná a dobře promyšlená zlepšení politiky v oblasti zaměstnanosti, která 
odrážejí změny v demografii a automatizaci a jsou doplněna dobře cílenými investičními 
strategiemi a odpovědnými daňovými politikami jsou i nadále důležitým předpokladem pro 
udržitelný růst, který je klíčovým faktorem pro kvalitní zaměstnávání a posílení sociální 
soudržnosti;

2. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2020 by měl přispívat k plnění cílů strategie Evropa 2020 v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti, jejichž splnění se, pokud jde o míru 
zaměstnanosti, zdá být na dosah, ale ani zdaleka jich nebylo dosaženo, pokud jde o cíl 
snížit počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že jsou zapotřebí komplexní politické reformy a integrované přístupy v boji 
proti nezaměstnanosti mladých lidí a dlouhodobé nezaměstnanosti a často zanedbávanému 
problému nezaměstnanosti starších osob;

3. uznává klíčovou úlohu Evropského sociálního fondu (ESF), záruky pro mladé lidi, 
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), programu pro zaměstnanost a 
sociální inovaci (EaSI) a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD); v této 
souvislosti zdůrazňuje, že činnost prováděná v těchto oblastech by měla vždycky vyústit ve 
strategická opatření s jasně definovanými cíli a že účinné a účelné výdaje jsou stejně 
důležité jako celkové stropy rozpočtu;

4. bere na vědomí nadcházející racionalizaci stávajícího ESF, YEI, FEAD, EaSI a evropského 
programu pro oblast zdraví v rámci ESF+ od roku 2021; vyzývá Komisi, aby předkládala 
finanční informace způsobem, který umožní jejich srovnatelnost s informacemi o 
výkonnosti; vyjadřuje znepokojení ohledně významného snížení prostředků (o 5 milionů 
EUR), které navrhuje Rada v případě osy PROGRESS programu EaSI; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že všechny legislativní a rozpočtové revize by měly být založeny na důkazech, 
pochopení jejich dopadů a měly by být v souladu s programem zlepšování právní úpravy i 
se souvisejícími doporučeními Evropského účetního dvora;

5. zdůrazňuje, že v souvislosti se stávajícími rozpočtovými omezeními bude kriticky důležité 
co nejlépe využívat souhrnný rozpočet na rok 2020 včetně budoucích politik a opatření 
zaměřených na dovednosti na podporu přechodu na trhu práce a lepšího přizpůsobení se 
demografickým změnám, zejména díky vhodnějšímu začlenění potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin na trhu práce; 

6. zdůrazňuje význam rozpočtové odpovědnosti a stanovení priorit včetně většího zaměření 
na tvorbu politik založených na důkazech a zvláštní pozornosti věnované sociálním, 
regionálním a územním rozdílům, aby byla občanům Unie za jejich prostředky poskytnuta 
skutečná hodnota;

7. vítá politický vývoj v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v osmém volebním období, 
zdůrazňuje však, že k tomu, aby mohly začít fungovat, vyžadují politické iniciativy řádné a 
včasné financování;
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8. poukazuje na významný přínos agentur, které se zabývají širokou škálou otázek 
zaměstnanosti, sociálních otázek a shromažďováním údajů; zdůrazňuje, že jejich úkoly se 
vyvíjejí, a je proto třeba jim poskytnout nezbytné zdroje k jejich plnění; vyzývá proto k 
důkladnému posouzení nových úkolů přidělených agenturám i jejich celkové výkonnosti 
tak, aby docházelo pouze k přiměřenému a účelnému přidělování rozpočtových prostředků;

9. znovu zdůrazňuje, že pilotní projekty a přípravné akce jsou velmi cennými nástroji 
k zahájení nových činností a politik v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování a že 
je možné je využít pro shromažďování údajů a důkazů s cílem zlepšit budoucí politiky 
Unie v oblasti zaměstnanosti;

10. připomíná, že je zásadní, aby Komise Parlamentu pravidelně poskytovala aktuální 
informace o jednotlivých fázích provádění pilotních projektů a přípravných akcí, včetně 
řádného posouzení jejich výsledků a přidané hodnoty pro evropské občany.


