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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. vyjadřuje politování nad strategií, kterou zvolil Parlament, konkrétně projednání 
legislativních návrhů bez zasahování do částek stanovených ve víceletým finančním rámci 
(VFR); je přesvědčen, že Parlament musí výsledky strategie zhodnotit;

2. lituje toho, že částky z roku 2011 ve stálých cenách, které Komise navrhla jakožto základ 
pro jednání, neumožňovaly plně zohlednit skutečnou situaci, pokud jde o potřeby 
členských států, především co se týče oblasti zaměstnanosti a sociální regrese; zdůrazňuje, 
že to, že jsme měli nedostatečné údaje, především nedostatečné statistické údaje, 
nepříznivě ovlivní politiky a podpoří možné negativní vnímání rozpočtu EU;

3. lituje, že o prvcích týkajících se legislativních návrhů jednala a rozhodovala Evropská 
rada, místo toho, aby byly vyjednány a odsouhlaseny na úrovni příslušného složení Rady a 
příslušného výboru; zdůrazňuje, že Rada nedbala na to, že Evropský parlament je 
spolutvůrcem právních předpisů, a to především ve vztahu k Iniciativě na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí; připomíná Evropské radě, že podle ustanovení Smlouvy nemá 
žádné legislativní pravomoci; varuje tedy oba spolutvůrce právních předpisů před 
jakýmkoli budoucím přenesením legislativní pravomoci na Evropskou radu;

4. poukazuje na to, že závěry ze zasedání Evropské rady mají být považovány za pokyny pro 
vyjednávání určené Radě; hluboce lituje skutečnosti, že stejný problém poznamenal 
jednání o víceletých programech EU, zejména o programech v rámci Evropského 
sociálního fondu a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci; 

5. lituje, že když se spolutvůrci právních předpisů dohodli na rozšíření působnosti 
navržených finančních programů, nedošlo k odpovídajícímu zvýšení finančních přídělů a 
nepodařilo se zabránit snížením; zejména lituje toho, že příděl prostředků pro ESF se od 
jeho zřízení neustále snižuje, ačkoli mezitím došlo k rozšíření jeho působnosti; vyjadřuje 
politování nad tím, že navržený celkový příděl ESF ve výši 25 % prostředků na politiku 
soudržnosti se při jednáních o VFR na období 2014–2020 nepodařilo zachovat; rovněž 
vyjadřuje politování nad tím, že roční strop EFG byl v porovnání s jinými finančními 
nástroji neúměrně snížen; vyjadřuje politování nad tím, že u všech dokumentů 
souvisejících s VFR byl použit článek 20 jednacího řádu Parlamentu, neboť tím došlo 
k omezení demokratického práva poslanců Parlamentu vyjádřit se, například 
k minimálnímu podílu u celkového přídělu pro ESF;

6. zdůrazňuje, že jedním z cílů reformy v podobě Lisabonské smlouvy bylo demokratizovat 
proces stanovování finančního rámce Unie, a vyjadřuje politování nad tím, že v této 
souvislosti a ve vztahu k legislativním návrhům na období 2014–2020 nebyla řádně 
využita možnost jednat plně v souladu s duchem Smlouvy;

7. lituje toho, že navzdory zřejmému nedostatku času, který pramení z blížícího se konce 
platnosti VFR a konání evropských voleb, nastalo při jednáních týkajících se fondů EFG a 
FEAD výrazné zpoždění z důvodů nesouvisejících s jejich obsahem, následkem čehož 



PE527.870v02-00 4/6 AD\1018838CS.doc

CS

byly nepřijatelně zkráceny časové rozvrhy pro dosažení včasných dohod; vyjadřuje 
politování nad tím, že návrh Komise týkající se fondu FEAD byl předložen s velkým 
zpožděním;

8. konstatuje, že příslušné subjekty v Parlamentu si mezi sebou vždy včas nesdělovaly 
změny vyjednávacích pozic, což v některých případech ovlivnilo jednotnost přístupu 
Parlamentu;

9. na základě zkušeností z Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) 
upozorňuje na obtížnost individuálně projednávaných horizontálních prvků, které se 
podobají různým víceletým plánům v různých oblastech politiky, a tudíž přinášejí různé 
výsledky a znemožňují jednotný přístup, a tím se ještě více oslabuje vyjednávací síla 
Parlamentu; je přesvědčen, že systematičtější přístup by přinesl lepší výsledky;

10. zdůrazňuje, především v souvislosti s ESF, problematickou závislost jednání týkajících se 
legislativních návrhů na pokroku, kterého je dosaženo při jednání o globálním rámci VFR;

11. lituje toho, že navzdory ustanovením Smlouvy se Rada rozhodla jednat o legislativních 
návrzích pouze na základě částečně obecných přístupů nebo obecných přístupů bez 
mandátu vycházejícího z pozměňovacích návrhů, které Parlament předložil, což způsobilo 
zpoždění a zablokování jednání, především u fondů ESF, EFG a FEAD;

12. vyjadřuje politování nad tím, že se Parlament rozhodl nevyužít v plném rozsahu možnosti, 
které mu v jednáních o legislativním základu s Radou skýtá řádný legislativní postup;
v souvislosti s tím se domnívá, že zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, kdy bylo 
seznáno, že určitý legislativní návrh spadá do působnosti více výborů; je toho názoru, že 
v těchto zvláštních případech by mělo mandát pro jednání s Radou udělovat plénum, čímž 
by byla zajištěna široká podpora, posílena vyjednávací pozice Parlamentu a zaručena 
transparentnost;

13. domnívá se, že u dohod sjednaných s Radou by sice měla být zajištěna možnost 
bezproblémového přijetí na plenárním zasedání, avšak nikoli za cenu toho, že plénum 
nebude moci provádět v dohodnutém znění jakékoli změny; je toho názoru, že tyto 
postupy lze použít pouze v případě, že u dohodnutého znění bylo dosaženo všeobecné 
politické shody; žádá proto svůj příslušný výbor, aby prozkoumal možnost uplatnit 
ustanovení článku 138 jednacího řádu Parlamentu v případech dohody v prvním a druhém 
čtení;

14. připomíná, že rozpětí pod stropy, které víceletý finanční rámec stanoví u prostředků na 
závazky pro roky 2014–2017, představuje celkové rozpětí VFR pro závazky, jež vypočte 
Komise a jež má být k dispozici nad rámec stropů stanovených ve VFR pro roky 2016–
2020 pro cíle politik týkající se růstu a zaměstnanosti, zejména Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí;

15. žádá příští Komisi a příští Parlament, aby pečlivě prozkoumaly úspěchy strategie Evropa 
2020, především co se týče cílů v oblasti zaměstnanosti, a použily ustanovení o přezkumu 
k navýšení finančních prostředků na podporu strategie, a to s ohledem na to, že ji ohrozil 
negativní dopad pokračující krize;
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16. připomíná, že příští revize VFR nesmí přinést snížení předem přidělených vnitrostátních 
prostředků určených na politiku soudržnosti, zejména přídělů pro ESF;

17. vyzývá příští Komisi, aby se zabývala problémem nezaměstnanosti mladých lidí a aby 
v rámci procesu revize víceletého finančního rámce navrhla výrazné navýšení rozpočtu 
Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí;

18. upozorňuje příští Komisi a příští Parlament na to, že nařízení o Evropském sociálním 
fondu kromě procesu revize VFR stanoví, že „zdroje na iniciativu na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí mohou být pro období 2016 až 2020 upraveny směrem nahoru 
v rámci rozpočtového procesu v souladu s článkem 14 nařízení (EU, Euratom) č. 
1311/2013“;

19. je hluboce znepokojen skutečností, že veškeré rozpočtové debaty probíhající v Radě jsou 
po mnoho let zamořeny logikou „spravedlivé návratnosti“, a zdůrazňuje, že tato situace je 
do značné míry způsobena stávajícím systémem financování EU, kdy 85 % příjmů 
pochází z příspěvků členských států, nikoli ze skutečných vlastních zdrojů, jak 
předpokládá Římská smlouva;

20. poznamenává, že Evropská rada zaujala k rozhodování o celkové velikosti víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020 přístup shora dolů, což ukazuje znepokojivý 
rozpor mezi politickými závazky, které Evropská rada přijímala, a její neochotou je 
odpovídajícím způsobem financovat; zdůrazňuje, že Parlament podcenil schopnost 
Evropské rady vyhodnotit dopad vstupu Lisabonské smlouvy v platnost na pravomoci 
Evropského parlamentu při přijímání víceletého finančního rámce a schopnost si tento 
přístup udržet;

21. je přesvědčen, že jakémukoli rozhodnutí o finančním rámci by měla předcházet skutečná 
politická debata o úloze, funkci a přidané hodnotě rozpočtu EU a jeho slučitelnosti 
s politickou strategií, kterou Unie zvolila, a operačními cíli vytyčenými pro Unii, a že by 
takové rozhodnutí mělo z této debaty vycházet.
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