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NÁVRHY
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:
Doporučení
1) připomíná, že politika soudržnosti musí přispívat ke zmenšování makroekonomických
nerovnováh v rámci EU a k ekonomickému a sociálnímu sbližování s ohledem na cíle
strategie Evropa 2020;
2) domnívá se, že výsledky politiky soudržnosti, zejména na sociální úrovni, a důsledky
krize nás nutí k tomu, abychom příští rozpočet plánovali dostatečně flexibilně (např. co se
týče změn plánu) tak, aby EU mohla vést proticyklickou politiku;
3) trvá na tom, aby nový víceletý finanční rámec obdržel dostatečné finanční prostředky, a
EU tak mohla naplnit ambiciózní cíle strategie Evropa 2020, z nichž tři pětiny vyžadují
pravidelné investice do „lidského kapitálu“;
4) zdůrazňuje, že s ohledem na stávající ekonomickou a sociální krizi musí víceletý finanční
rámec podporovat investice na oživení hospodářské činnosti, ale také zejména prokázat
svou přidanou hodnotu v boji proti strukturálním problémům, jako je nezaměstnanost a
chudoba, jimž čelí členské státy;
5) trvá na tom, aby nový rámec a nové finanční nástroje obnovily důvěru občanů v evropský
projekt s ohledem na článek 9 Smlouvy týkající se horizontální sociální doložky, aby byla
zajištěna vysoká míra zaměstnanosti, odpovídající sociální ochrana, boj proti sociálnímu
vyloučení a podpora vysoké úrovně vzdělání, odborné přípravy a ochrany zdraví;
6) trvá na tom, aby alespoň 25 % finančních prostředků určených na strukturální fondy bylo
přiděleno Evropskému sociálnímu fondu (ESF), aby se stimulovaly sociální investice;
7) navrhuje, aby byly závazky, které členské státy více než dva roky nevyplatí, znovu
přiděleny jiným programům nebo akcím Společenství;
8) zdůrazňuje, že je nezbytné posílit administrativní kapacitu orgánů odpovědných za
provádění politiky soudržnosti, aby se tak zlepšilo řízení strukturálních fondů a ovlivnila
schopnost řízení ze strany veřejných orgánů; podporuje návrhy Komise v tomto smyslu;
9) vítá návrh Komise na vyčlenění alespoň 20 % přídělů z ESF na „podporu sociálního
začleňování a boje proti chudobě“;
10) je přesvědčen, že sankce spojené s makroekonomickou podmíněností, jež jsou navrhovány
v rámci strukturálních fondů, jsou v rozporu ze základním principem solidarity v EU;
požaduje zrušení makroekonomické podmíněnosti;
11) je přesvědčen, že Evropský program pro sociální změny a inovace hraje důležitou roli
v podpoře rozvoje a koordinace sociálních politik na evropské úrovni, v usnadnění
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přístupu k mikroúvěrům a v podpoře přeshraniční mobility zaměstnanců; trvá na tom, aby
s ohledem na náročnost vytváření nových pracovních míst a boje proti nezaměstnanosti a
chudobě byly finanční prostředky na tento program navýšeny o 5 % v souladu
s usnesením Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 o novém víceletém finančním
rámci pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu;
12) požaduje, aby víceleté finanční plánování zohlednilo dramatickou situaci mladých lidí na
trhu práce; navrhuje proto, aby byl v rámci Evropského programu pro sociální změny a
inovace vytvořen oddíl „Iniciativa pro mládež“ s vlastními finančními prostředky ve výši
150 milionů EUR;
13) připomíná zásadní roli Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v boji
proti důsledkům globalizace a restrukturalizace průmyslu; trvá na tom, aby EFG
pokračoval i po roce 2014 jakožto nástroj flexibility dostupný za rovných podmínek všem
kategoriím pracovníků, které zasáhly důsledky strukturálních změn spojených
s globalizací nebo neočekávanou krizí;
14) trvá na tom, aby potravinová pomoc pro nejchudší občany i nadále pomáhala řešit situaci
chudých občanů v Evropě; připomíná Komisi její závazek předložit včas legislativní návrh
v tomto smyslu, aby bylo zajištěno pokračování programu po roce 2014 na novém
právním základě se samostatnými finančními prostředky (mimo 20 % z ESF určených na
podporu sociálního začlenění a boj proti chudobě);
15) zdůrazňuje význam smluv o partnerství a nutnost efektivního zastoupení a účasti
evropských poslanců v monitorovacích výborech;
16) připomíná, že je nutné zapojit sociální partnery přímo do provádění financovaných
programů, aby bylo zajištěno optimální plnění rozpočtu určeného na politiku soudržnosti;
17) připomíná, že politická rozhodnutí musí být založena na objektivních, podložených a
důvěryhodných údajích a analýzách; trvá na tom, že agentury EU potřebují dostatečné
finanční prostředky, aby mohly vykonávat své úkoly a plnit požadavky orgánů, pod něž
spadají.
Změny
Změna 1
Návrh interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o
spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení
Bod 13
Znění navržené Komisí

Změna

13. Evropský fond pro přizpůsobení se
globalizaci je určen k tomu, aby poskytoval
dodatečnou pomoc jednak pracovníkům,
které zasáhly důsledky velkých změn ve
struktuře světového obchodu, při jejich
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opětovném profesním začlenění, jednak
zemědělcům, které zasáhly důsledky
globalizace.

nebo které zasáhly důsledky vážných
problémů způsobených neočekávanou krizí,
při jejich opětovném profesním začlenění.
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