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NÁVRHY
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
Odporúčania
1) pripomína, že politika súdržnosti musí prispievať k zmenšovaniu makroekonomických
nerovnováh v rámci EÚ a ekonomickému a sociálnemu zbližovaniu s ohľadom na ciele
stratégie Európa 2020;
2) domnieva sa, že výsledky politiky súdržnosti, najmä na sociálnej úrovni, a dôsledky krízy
nás nútia k tomu, aby sme budúci rozpočet plánovali dostatočne flexibilne (napr. pokiaľ
ide o zmeny plánu) tak, aby EÚ mohla viesť proticyklickú politiku;
3) trvá na tom, aby nový viacročný finančný rámec získal dostatočné finančné prostriedky a
EÚ tak mohla naplniť ambiciózne ciele stratégie Európa 2020, z ktorých tri pätiny
vyžadujú výrazné investície do ľudského kapitálu;
4) zdôrazňuje, že vzhľadom na súčasné ekonomickú a sociálnu krízu musí viacročný
finančný rámec podporovať investície na oživenie hospodárskej činnosti, ale najmä
preukázať svoju pridanú hodnotu v boji proti štrukturálnym problémom, ako je
nezamestnanosť a chudoba, ktorým čelia členské štáty;
5) trvá na tom, aby nový rámec a nové finančné nástroje obnovili dôveru občanov v
európsky projekt so zreteľom na článok 9 zmluvy týkajúci sa horizontálnej sociálnej
doložky, aby sa zaistila vysoká miera zamestnanosti, primeraná sociálna ochrana, aby sa
bojovalo proti sociálnemu vylúčeniu a aby sa podporovala vysoká úroveň vzdelávania,
odbornej prípravy a ochrany zdravia;
6) trvá na tom, aby sa aspoň 25% finančných prostriedkov určených na štrukturálne fondy
pridelilo Európskemu sociálnemu fondu (ESF) s cieľom stimulovať sociálne investície;
7) navrhuje, aby sa viazané rozpočtové prostriedky, ktoré členské štáty viac ako dva roky
nevyužili, opätovne pridelili na iné programy a/alebo činnosti Spoločenstva;
8) zdôrazňuje, že je potrebné posilniť administratívne kapacity orgánov zodpovedných za
vykonávanie politiky súdržnosti, aby sa zlepšilo riadenie štrukturálnych fondov a
ovplyvnila schopnosť riadenia zo strany verejných orgánov; podporuje návrhy Komisie v
tomto zmysle;
9) víta návrh Komisie na vyčlenenie aspoň 20 % prostriedkov ESF na podporu sociálneho
začlenenia a boj proti chudobe,
10) je presvedčený, že sankcie spojené s makroekonomickou podmienenosťou, ktoré sú
navrhované v rámci štrukturálnych fondov, sú v rozpore zo základným princípom
solidarity v EÚ; požaduje zrušenie makroekonomickej podmienenosti;
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11) je presvedčený, že Európsky program pre sociálne zmeny a inovácie hrá dôležitú úlohu v
podpore rozvoja a koordinácie sociálnych politík na európskej úrovni, v uľahčení prístupu
k mikroúverom a podpore cezhraničnej mobility zamestnancov; trvá na tom, aby sa s
ohľadom na náročnosť vytvárania nových pracovných miest a boja proti nezamestnanosti
a chudobe finančné prostriedky na tento program zvýšili o 5% v súlade s uznesením
Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 o novom viacročnom finančnom rámci pre
konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu;
12) požaduje, aby sa pri viacročnom finančnom plánovaní zohľadnila dramatická situácia
mladých ľudí na trhu práce; navrhuje preto, aby bol v rámci Európskeho programu pre
sociálne zmeny a inovácie vytvorený oddiel Iniciatíva pre mládež s vlastnými finančnými
prostriedkami vo výške 150 miliónov EUR;
13) pripomína zásadnú úlohu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v boji
proti nepriaznivým dôsledkom globalizácie a reštrukturalizácie priemyslu; trvá na tom,
aby EGF pokračoval aj po roku 2014 ako nástroj flexibility dostupný za rovnakých
podmienok všetkým kategóriám pracovníkov, ktorí pociťujú dôsledky štrukturálnych
zmien spojených s globalizáciou alebo neočakávanú krízou;
14) trvá na tom, aby potravinová pomoc pre najchudobnejšie občanov aj naďalej pomáhala
riešiť situáciu chudobných občanov v Európe; pripomína Komisii jej záväzok predložiť
včas legislatívny návrh v tomto zmysle, aby sa zabezpečilo pokračovanie programu po
roku 2014 na novom právnom základe so samostatnými finančnými prostriedkami (mimo
20% z ESF určených na podporu sociálneho začleňovania a boj proti chudobe);
15) zdôrazňuje význam zmlúv o partnerstve a nutnosť efektívneho zastúpenia a účasti
európskych poslancov v monitorovacích výboroch;
16) pripomína, že je potrebné zapojiť sociálnych partnerov priamo do realizácie
financovaných programov, aby sa zabezpečilo optimálne plnenie rozpočtu určeného na
politiku súdržnosti;
17) pripomína, že politické rozhodnutia musia byť založené na objektívnych, podrobných a
dôveryhodných údajoch a analýzach; trvá na tom, že agentúry EÚ potrebujú dostatočné
finančné prostriedky, aby mohli vykonávať svoje úlohy a plniť požiadavky inštitúcií, pod
ktoré spadajú.
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Zmena 1
Návrh Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a
Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení
Bod 13
Text predložený Komisiou

Zmena

13. Európsky fond na prispôsobenie sa
globalizácii je určený na poskytovanie
dodatočnej podpory pre pracovníkov, ktorí
pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych
zmien v usporiadaní svetového obchodu,
pri ich opätovnom začleňovaní sa na trh
práce, ako aj pre poľnohospodárov, ktorí
pociťujú účinky globalizácie.

13. Európsky fond na prispôsobenie sa
globalizácii je určený na poskytovanie
dodatočnej podpory pre pracovníkov, ktorí
pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych
zmien v usporiadaní svetového obchodu
v dôsledku globalizácie, alebo tých, ktorí
pociťujú následky závažných narušení
spôsobených neočakávanou krízou, pri ich
opätovnom začleňovaní sa na trh práce.
Or. en
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