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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 účinné a starostlivo zvážené zlepšenia politiky zamestnanosti, ktoré odrážajú 
demografické a automatizované výzvy spolu s dobre cielenými investičnými stratégiami a 
zodpovednými fiškálnymi politikami, sú naďalej dôležitým predpokladom udržateľného 
rastu, ktorý je kľúčovým faktorom vedúcim ku kvalitnému zamestnaniu a posilneniu 
sociálnej konvergencie;

2. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2020 by mal prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020 v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú byť v dosahu, pokiaľ ide 
o cieľ týkajúci sa miery zamestnanosti, ale stále ani zďaleka nie sú dosiahnuté, pokiaľ ide o 
cieľ znížiť počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu komplexných politických reforiem a integrovaných prístupov, ktoré 
bojujú proti nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej nezamestnanosti a často 
prehliadanej otázke zamestnateľnosti starších ľudí;

3. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho sociálneho fondu (ESF), záruky pre mladých ľudí, 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), programu Európskej únie v 
oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (FEAD); v tejto súvislosti zdôrazňuje, že činnosti vykonávané v 
týchto oblastiach by mali vždy viesť k strategickým opatreniam s jasne vymedzenými 
cieľmi a že efektívne a účinné výdavky sú rovnako dôležité ako celkové rozpočtové stropy;

4. berie na vedomie nadchádzajúcu racionalizáciu súčasného ESF, iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, FEAD, EaSI a európskeho programu v oblasti zdravia v 
rámci ESF + od roku 2021; vyzýva Komisiu, aby predložila finančné informácie 
spôsobom, ktorý bude porovnateľný s informáciami o výkonnosti; vyjadruje znepokojenie 
nad výrazným znížením (o 5 milióna EUR), ktoré navrhla Rada na os PROGRESS 
programu EaSI; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky legislatívne a rozpočtové revízie by 
mali byť založené na dôkazoch, porozumení ich vplyvom a byť v súlade s programom 
lepšej právnej regulácie, ako aj na súvisiacich odporúčaniach Európskeho dvora audítorov;

5. zdôrazňuje, že v kontexte pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení bude rozhodujúce čo 
najlepšie využiť všeobecný rozpočet na rok 2020 vrátane budúcich politík a opatrení v 
oblasti zručností na podporu prechodu na trh práce a lepšie prispôsobenie sa 
demografickým zmenám, najmä zlepšením integrácie potenciálne zraniteľných a 
znevýhodnených skupín na trhu práce;

6. zdôrazňuje význam rozpočtovej zodpovednosti a stanovenia priorít pri dosahovaní 
skutočného pomeru medzi kvalitou a cenou pre občanov Únie vrátane väčšieho zamerania 
na tvorbu politík založenú na dôkazoch a osobitnú pozornosť venovanú sociálnym, 
regionálnym a územným rozdielom;

7. víta politický vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí počas 8. volebného obdobia, 
ale zdôrazňuje, že politické iniciatívy si vyžadujú riadne a včasné financovanie, aby mohli 
byť účinné;
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8. poukazuje na dôležitý prínos agentúr pre riešení širokého spektra otázok týkajúcich sa 
zamestnanosti, sociálnych problémov a zberu údajov; zdôrazňuje, že ich úlohy sa rozvíjajú, 
a preto sa im musia poskytnúť potrebné zdroje na ich plnenie; vyzýva preto na dôkladné 
posúdenie nových úloh pridelených agentúram a ich celkovej výkonnosti s cieľom 
zabezpečiť primerané a len efektívne rozpočtové prostriedky;

9. opäť zdôrazňuje, že pilotné projekty a prípravné akcie sú veľmi cenné nástroje na 
iniciovanie nových činností a politík v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania a 
mohli by sa využívať na zber údajov a zhromažďovanie dôkazov s cieľom zlepšiť budúce 
politiky zamestnanosti Únie;

10. pripomína, 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.


