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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. vyjadruje poľutovanie nad stratégiou, ktorú určil Parlament, a to konkrétne rokovať 
o legislatívnych návrhoch bez zasahovania do súm viacročného finančného rámca (VFR); 
je presvedčený, že Parlament musí zhodnotiť výsledky stratégie;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sumy v konštantných cenách z roku 2011, ktoré 
Komisia navrhla ako základ rokovaní, neumožňovali úplne zohľadňovať skutočnú situáciu 
pokiaľ ide o potreby členských štátov, najmä čo sa týka zamestnanosti a sociálnej 
regresie; zdôrazňuje, že nedostatok údajov, najmä štatistických, bude mať negatívny vplyv 
na politiky a podporí možné negatívne vnímanie rozpočtu EÚ;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že o prvkoch týkajúcich sa legislatívnych návrhov 
rokovala a rozhodovala Európska rada, namiesto toho, aby sa prerokovali a odsúhlasili na 
úrovni príslušného zloženia Rady a gestorského výboru; zdôrazňuje, že Rada ignorovala 
Európsky parlament ako spoluzákonodarcu, najmä pokiaľ ide o iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí; pripomína Európskej Rade, že podľa ustanovení zmluvy 
nemá žiadne legislatívne právomoci; varuje teda oboch spolutvorcov právnych predpisov 
pred akýmkoľvek budúcim prenesením legislatívnej právomoci na Európsku radu;

4. poukazuje na to, že závery Európskej rady sa majú považovať za rokovacie smernice pre 
Radu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že tento problém poznačil 
rokovania o viacročných programoch EÚ, najmä pokiaľ ide o Európsky sociálny fond 
a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci sa spolutvorcovia právnych predpisov dohodli na 
rozšírení pôsobnosti navrhovaných finančných programov, nesprevádzalo ho príslušné 
zvýšenie pridelených finančných prostriedkov a nepodarilo sa zabrániť zníženiam; 
vyjadruje poľutovanie najmä nad skutočnosťou, že objem pridelených prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu sa odo dňa jeho založenia neprestajne znižuje, a to napriek 
tomu, že rozsah fondu sa medzičasom rozšíril; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že navrhovaný balík ESF, teda 25 % prostriedkov z politiky súdržnosti, sa v rokovaniach 
na roky 2014 – 2020 nedokázal presadiť; vyjadruje poľutovanie aj nad skutočnosťou, že 
ročný strop Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) sa neprimerane 
znížil v porovnaní s inými finančnými nástrojmi; vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri 
všetkých dokumentoch súvisiacich s VFR bol použitý článok 20 rokovacieho poriadku 
Parlamentu, keďže tým došlo k obmedzeniu demokratického práva poslancov Parlamentu 
vyjadriť sa, napríklad k minimálnemu podielu finančného krytia ESF;

6. zdôrazňuje, že jedným z cieľov reformy v podobe Lisabonskej zmluvy bolo 
demokratizovať proces určovania finančného rámca Únie, a vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že v tejto súvislosti a vo vzťahu k legislatívnym návrhom na obdobie 2014 – 2020 
nebola riadne využitá možnosť konať plne v súlade s duchom zmluvy;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek zjavnému nedostatku času, ktorý pramení 
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z blížiaceho sa konca platnosti VFR a konania európskych volieb, sa rokovania 
o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii a o Fonde európskej pomoci 
najodkázanejším osobám výrazne oneskorili z dôvodov nesúvisiacich s ich obsahom, čo 
viedlo k neprijateľnému skráteniu lehôt na včasné dosiahnutie dohôd; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že návrh Komisie týkajúci sa Fondu európskej pomoci 
najodkázanejším osobám bol predložený s veľkým oneskorením;

8. poznamenáva, že zmeny pozícií pri rokovaniach sa medzi príslušnými aktérmi Parlamentu 
nie vždy včas a dostatočne komunikovali, čo malo vo viacerých prípadoch negatívny 
vplyv na konzistentnosť prístupu Parlamentu;

9. na základe skúseností s programom Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej 
inovácie (EaSI) upozorňuje na náročnosť rokovaní o jednotlivých horizontálnych prvkoch, 
ktoré sú podobné viacerým viacročným programom v rôznych oblastiach politiky, čo 
vedie k rôznym výsledkom a znemožňuje jednotný prístup, čím sa ešte viac oslabuje 
rokovacia pozícia Parlamentu; je presvedčený, že systémovejší prístup by priniesol lepšie 
výsledky;

10. zdôrazňuje problematickú závislosť rokovaní týkajúcich sa legislatívnych návrhov, najmä 
v prípade ESF, od pokroku, ktorý sa dosiahne pri rokovaniach o globálnom rámci VFR;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek ustanoveniam zmluvy sa Rada rozhodla 
rokovať o legislatívnych návrhoch iba na základe čiastkových všeobecných prístupov 
alebo všeobecných prístupov bez mandátu určeného v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré 
predložil Parlament, čo viedlo k oneskoreniam a blokovaniu rokovaní, najmä v prípade 
ESF, EGF a Fondu európskej pomoci najodkázanejším osobám;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament sa rozhodol nevyužiť naplno 
možnosti dané riadnym legislatívnym postupom v rokovaniach s Radou na legislatívnom 
základe; v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa mala venovať osobitná pozornosť 
prípadom, v ktorých sa usúdilo, že legislatívny návrh patrí do právomoci viacerých 
výborov; zastáva názor, že v týchto osobitných prípadoch by sa mal od plenárneho 
zhromaždenia získať mandát na rokovanie s Radou v záujme zabezpečenia širokej 
podpory, posilnenia rokovacej pozície Európskeho parlamentu a zaručenia 
transparentnosti;

13. domnieva sa, že hoci by sa malo umožniť, aby sa dohody prerokované Radou bez 
problémov prijali v plenárnom zhromaždení, nemôže sa tak stať za cenu, že sa plénu 
zabráni akokoľvek zmeniť odsúhlasené texty; zastáva názor, že také postupy sa môžu 
uplatniť len v prípade veľmi širokého politického konsenzu o odsúhlasenom texte; vyzýva 
preto príslušný výbor, aby preskúmal možnosť uplatniť ustanovenia článku 138 
rokovacieho poriadku EP v prípade dohody v prvom a druhom čítaní;

14. pripomína, že rezervy ponechané k dispozícii pod úrovňou stropov VFR na viazané 
rozpočtové prostriedky na roky 2014 – 2017 predstavujú celkovú rezervu VFR na 
záväzky, ktorú vypočíta Európska komisia a ktorá sa sprístupní nad rámec stropov 
stanovených vo VFR na obdobie 2016 – 2020 na politické ciele súvisiace s rastom 
a zamestnanosťou, najmä pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí;
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15. nabáda budúcu Európsku komisiu a budúci Európsky parlament, aby pozorne posúdili 
výsledky stratégie Európa 2020, najmä čo sa týka cieľov zameraných na zamestnanosť, 
a aby využili doložku o preskúmaní na zvýšenie objemu finančných zdrojov na posilnenie 
stratégie vzhľadom na to, že negatívny vplyv pretrvávajúcej krízy ju ohrozil;

16. pripomína, že nadchádzajúca revízia VFR nesmie priniesť zníženie vopred pridelených 
vnútroštátnych finančných balíkov pre politiku súdržnosti, a najmä pridelených 
rozpočtových prostriedkov ESF;

17. vyzýva budúcu Európsku komisiu, aby riešila problém nezamestnanosti mladých ľudí 
navrhnutím významného zvýšenia rozpočtu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí v rámci procesu revízie VFR;

18. upriamuje pozornosť budúcej Európskej komisie a Európskeho parlamentu na skutočnosť, 
že v nariadení o Európskom sociálnom fonde sa okrem procesu revízie VFR stanovuje, že 
objem prostriedkov určených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na 
obdobie 2016 – 2020 možno zvýšiť v rámci rozpočtového postupu v súlade s článkom 14 
nariadenia (EÚ) 1311/2013;

19. je hlboko znepokojený nad skutočnosťou, že každá diskusia o rozpočte v Rade je už po 
mnohé roky „otrávená“ logikou tzv. spravodlivých výnosov, a zdôrazňuje, že táto situácia 
je do veľkej miery spôsobená súčasným systémom financovania EÚ, keď okolo 85 % 
príjmov pochádza z vnútroštátnych príspevkov, a nie zo skutočných vlastných zdrojov, 
ako sa stanovuje v Rímskej zmluve;

20. konštatuje, že Európska rada uplatnila pri rozhodovaní o celkovej výške VFR na roky 
2014 – 2020 prístup zhora nadol, pri ktorom sa na druhej strane poukazuje na 
znepokojujúci rozpor medzi politickými záväzkami EÚ, ktoré prijala Európska rada, a jej 
neochotou, pokiaľ ide o ich primerané financovanie; zdôrazňuje, že Európsky parlament 
podcenil schopnosť Európskej rady posúdiť vplyv nadobudnutia účinnosti Lisabonskej 
zmluvy, čo sa týka právomocí Európskeho parlamentu pri prijímaní VFR a zachovania 
tohto prístupu;

21. je presvedčený, že akémukoľvek rozhodnutiu o finančnom rámci by mala predchádzať 
skutočná politická rozprava, z ktorej by toto rozhodnutie malo vychádzať, o úlohe, funkcii 
a pridanej hodnote rozpočtu EÚ a o jeho zlučiteľnosti s politickými stratégiami prijatými 
Úniou a operačnými cieľmi pridelenými Únii.
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