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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:

A. keďže v prieskume nadácie Eurofound sa zistilo, že finančnými opatreniami, ktoré 
prijali vlády a sociálni partneri počas krízy COVID-19, sa zmiernili finančné ťažkosti; 
keďže v prieskume sa medzi respondentmi, ktorí dostali podporu, zistila takisto oveľa 
vyššia úroveň dôvery v národné vlády aj v Úniu; keďže z prieskumu vyplýva, že 
vzhľadom na hospodárske dôsledky krízy COVID-19 je pod finančným tlakom viac 
domácností než pred začiatkom krízy; keďže takmer polovica všetkých respondentov 
(47 %) uviedla, že vo svojich domácnostiach majú problém vyjsť s peniazmi; 

B. keďže v prieskume nadácie Eurofound sa zistilo, že od začiatku krízy COVID-19 prišlo 
o zamestnanie 13 % samostatne zárobkovo činných respondentov bez zamestnancov a 
8 % respondentov, ktorí pracovali pre zamestnávateľa; keďže u respondentov v 
najmladšej vekovej skupine (18 – 34 rokov) a u respondentov s primárnym alebo 
sekundárnym vzdelaním bola zaznamenaná vyššia pravdepodobnosť straty zamestnania 
počas pandémie;

C. keďže výskum nadácie Eurofound poukázal na to, že kríza COVID-19 predstavuje 
vážne riziko, že prídeme o desaťročia pokroku dosiahnutého v oblasti rodovej rovnosti 
v účasti na trhu práce, najmä ak bude naďalej dochádzať k obmedzovaniu činnosti v 
odvetviach, v ktorých sú nadmerne zastúpené ženy; keďže prijatie opatrení je sociálnou, 
ako aj hospodárskou nevyhnutnosťou; keďže výskum nadácie Eurofound poukazuje na 
význam vykonávania opatrení politiky, ktorými sa môže podporiť rodová rovnosť a 
začlenenie žien do pracovnej sily;

D. keďže sa očakáva, že kríza COVID-19 vyvolá hospodársku a sociálnu krízu, ktorá bude 
mať výrazný vplyv na trhy práce; keďže z predchádzajúceho výskumu nadácie 
Eurofound vyplýva, že situácie tohto druhu možno riešiť prostredníctvom opatrení 
založených na verejnom a sociálnom partnerstve s cieľom zachovať a vytvoriť 
zamestnanosť alebo podporu príjmu pre nezamestnaných a ekonomicky neaktívne 
osoby, pričom sa v tejto súvislosti uznáva význam opatrení spolufinancovaných z 
európskych fondov, ako sú ESF a EGF;

1. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 151 ZFEÚ Únia a členské štáty, rešpektujúc základné 
sociálne práva tak, ako sú stanovené v Európskej sociálnej charte podpísanej v Turíne 
18. októbra 1961 a v Charte Spoločenstva o základných sociálnych právach 
pracovníkov z roku 1989, by mali mať za cieľ podporu zamestnanosti, zlepšovanie 
životných a pracovných podmienok, primeranú sociálnu ochranu, rozvoj trvale vysokej 
kvalitnej zamestnanosti a boj proti vylúčeniu;

2. uznáva, že predložený návrh rozpočtu na rok 2021 vychádza návrhu Komisie z 27. mája 
2020 o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027; víta potrebný plán 
obnovy prijatý Európskou radou, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh 
Európskej rady z 21. júla 2020 o VFR je o 25 700 miliónov EUR nižší než revidovaný 
návrh Komisie; zdôrazňuje, že súčasné výnimočné okolnosti nemožno riešiť rozpočtom, 
ktorý bol navrhnutý na štandardné podmienky, a zdôrazňuje, že je potrebná 
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ambicióznejšia reakcia v súlade s pozíciou Parlamentu;

3. žiada, aby Únia zvýšila svoje úsilie zamerané na posilnenie sociálnej súdržnosti a 
vzostupnej konvergencie v Európe; pripomína, že pred pandémiou COVID-19 viac ako 
100 miliónov Európanov každodenne zápasilo s chudobou a materiálnou depriváciou a 
že v dôsledku krízy sa situácia pravdepodobne ďalej zhorší, najmä v prípade 
zraniteľných sociálnych skupín; uznáva kľúčovú úlohu európskych fondov a programov 
v sociálnej oblasti, najmä Európskeho sociálneho fondu (ESF), iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii 
(EGF), programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a Fondu európskej 
pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), v súčasnom VFR na roky 2014 – 2020 a 
ešte zásadnejšiu úlohu, ktorú budú v nasledujúcich siedmich rokoch zohrávať budúci 
ESF+ a EGF; trvá preto na tom, aby sa s cieľom odstrániť chudobu v Európe primerane 
financoval ESF+, a najmä FEAD;

4. pripomína, že pandémia COVID-19 si v Európe vyžiadala tisíce životov a viedla 
k bezprecedentnej kríze s katastrofálnymi dôsledkami pre ľudí, rodiny, pracovníkov, 
obzvlášť mobilných pracovníkov, MVO a organizácie občianskej spoločnosti a 
podniky, najmä MSP a mikropodniky, a že si preto vyžaduje bezprecedentnú a účinnú 
reakciu zo strany Rady a Komisie; zdôrazňuje, že rok 2021 bude pre rozpočet Únie 
rozhodujúcim rokom, a to ako prvý rok VFR na obdobie 2021 – 2027 a prvý rok 
oživenia po pandémii COVID-19; zdôrazňuje najmä, že na oživenie po kríze spôsobenej 
ochorením COVID-19 bude mať vplyv len sociálny a udržateľný rozpočet, ktorý 
nezabudne na žiadnu skupinu ani sektor;

5. zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 2021 by mal byť v prvom rade zameraný na 
zmiernenie účinkov krízy COVID-19 na sociálnu oblasť a na zamestnanosť pre 
pracovníkov a podniky a na podporu obnovy členských štátov, pričom by mal 
vychádzať aj z Európskej zelenej dohody a digitálnej transformácie; v tejto súvislosti 
víta, že rozpočet na rok 2021 bude doplnený o 211 000 miliónov EUR vo forme grantov 
a o približne 133 000 miliónov EUR vo forme úverov v rámci programu Next 
Generation EU;

6. zdôrazňuje, že Únia a všetky členské štáty musia preukázať úplnú solidaritu s tými, 
ktorí to najviac potrebujú, a zabezpečiť, aby žiadna krajina ani územie vrátane 
zámorských krajín a území a najvzdialenejších regiónov neboli v boji proti pandémii 
COVID-19 ponechané samy na seba, a to vďaka osobitnému podpornému fondu; 
pripomína najmä uznesenie Parlamentu zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe 
EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom1;

7. zdôrazňuje, že úsilie o obnovu by malo podporiť udržateľný rast, ktorý je v súlade s 
Európskou zelenou dohodou, odolnosť našich spoločností a kvalitné pracovné miesta a 
mal by ho dopĺňať silný sociálny rozmer, ktorý by riešil sociálne a hospodárske 
nerovnosti a potreby tých, ktorí sú najviac postihnutí krízou, najmä v Únii a jej 
zámorských krajinách a územiach a zraniteľných a znevýhodnených skupín, ako sú 
osoby žijúce v chudobe, nezamestnaní, starší ľudia a mladí ľudia, osoby so zdravotným 
postihnutím, osamelí rodičia, mobilní pracovníci a migranti, ktorých sociálne začlenenie 

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
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a udržanie na trhu práce treba podporovať a posilňovať;

8. berie na vedomie, že väčšina odvetví najviac zasiahnutých krízou COVID-19 sú 
odvetvia s vysokým zastúpením žien a ide o najdôležitejšie odvetvia, z ktorých sa 
niektoré vyznačujú neistými pracovnými podmienkami, a že v čase obnovy by sa malo 
vyvinúť mimoriadne úsilie o zlepšenie pracovných podmienok a uznania v takýchto 
odvetviach a mali by sa na to vyčleniť osobitné zdroje;

9. víta návrh Komisie vyčleniť v roku 2021 do Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) 
1,5 miliardy EUR a zdôrazňuje, že FST musí zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore 
potrieb jednotlivcov a sociálneho blahobytu a vytváraní dôstojných a udržateľných 
pracovných miest, rekvalifikácii pracovníkov na moderné pracovné miesta 
poskytovaním primeranej celoživotnej odbornej prípravy a posilňovaním rovnakých 
pracovných príležitostí pre všetkých a vytváraní sociálnej infraštruktúry, aby sa na 
nikoho nezabudlo;

10. víta nadchádzajúce zlúčenie súčasného ESF, YEI, FEAD a EaSI v rámci Európskeho 
sociálneho fondu plus (ESF+), čo by malo umožniť posilnenie synergií a zníženie 
administratívnej záťaže; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že celková suma 
pridelená na ESF+ je stále pod úrovňou VFR na roky 2014 – 2020; pripomína, že ESF+ 
bude hlavným finančným nástrojom na posilnenie sociálneho rozmeru Európy tým, že 
sa zásady Európskeho piliera sociálnych práv uvedú do praxe, a na obnovu po pandémii 
COVID-19; odmieta akékoľvek zníženie rozpočtu ESF+, keďže nedostatok 
primeraných finančných zdrojov by mohol nielen ohroziť jeho účinné vykonávanie a 
plnenie jeho cieľov, ale aj zabrániť skutočnej obnove; v tejto súvislosti vyjadruje 
znepokojenie nad sumou rozpočtových prostriedkov, ktoré Komisia navrhla pre ESF+ v 
návrhu rozpočtu na rok 2021 (12 655,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch, 15 374,8 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch), a 
vyzýva na jej výrazné zvýšenie, a to najmä na riešenie dlhodobej nezamestnanosti a 
nezamestnanosti mladých ľudí a starších osôb, chudoby detí, rizika chudoby a 
sociálneho vylúčenia a diskriminácie, na zabezpečenie posilneného sociálneho dialógu, 
riešenie dlhodobých štrukturálnych demografických zmien a zabezpečenie dostupnosti 
životne dôležitých a kľúčových služieb, ako sú zdravotná starostlivosť, sociálna 
ochrana, mobilita, primeraná výživa a dôstojné bývanie, pre všetkých, a najmä pre 
starnúce obyvateľstvo;

11. v tejto súvislosti víta návrh Komisie na nový nástroj REACT-EU, ktorého účelom je 
zvýšiť objem finančných prostriedkov určených na politiku súdržnosti nad rámec 
existujúceho finančného krytia na roky 2014 – 2020 a navrhovaného finančného krytia 
na roky 2021 – 2027; vyjadruje však znepokojenie nad jeho dočasným krátkodobým 
charakterom a nad skutočnosťou, že len v samotnom ESF+ nie je dostatok finančných 
prostriedkov na zvyšok obdobia VFR; vyzýva Komisiu, aby Parlamentu a Rade do 
31. marca 2025 predložila hodnotiacu správu o nástroji REACT-EU, ktorá by zahŕňala 
rozpočtové záväzky na roky 2020, 2021 a 2022 vrátane informácií o dosahovaní cieľov 
v rámci nástroja REACT-EU, o efektívnosti využívania jeho zdrojov, o druhoch 
financovaných opatrení, o prijímateľoch a konečných príjemcoch pridelených 
finančných prostriedkov a o ich európskej pridanej hodnote pri podpore oživenia 
hospodárstva;
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12. víta niekoľko nových návrhov Komisie na riešenie sociálnych dôsledkov súčasných či 
budúcich kríz; v tejto súvislosti berie na vedomie zavedenie dočasných opatrení v rámci 
ESF+ v reakcii na mimoriadne okolnosti; varuje pred možným rizikom oslabenia 
záväzkov tematickej koncentrácie, ktoré by ohrozilo kľúčové ciele a investície v rámci 
ESF+, ako aj dobré využívanie a účinnosť investícií z ESF+, keďže v prípade 
mimoriadnych okolností môže Komisia prijať vykonávacie akty na rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti samotného ESF+, ako aj na zníženie záväzkov tematickej koncentrácie;

13. okrem toho uznáva v tejto súvislosti návrh Komisie na financovanie režimov skráteného 
pracovného času v rámci takýchto dočasných opatrení; pripomína však, že režimy 
skráteného pracovného času budú už financované z novozavedeného dočasného nástroja 
SURE s omnoho významnejším objemom a že Komisia sa zaviazala čoskoro zaviesť 
trvalý nástroj v podobe európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že v ESF+ už sú obmedzené zdroje na jeho pôvodné tematické 
koncentrácie, ktoré by sa v takomto prípade mohli ďalej znižovať; ďalej pripomína, že 
na režimy skráteného pracovného času je potrebných oveľa viac peňazí; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zaviedla európsky systém zaistenia v 
nezamestnanosti;

14. zdôrazňuje význam zásady partnerstva s cieľom zabezpečiť zapojenie sociálnych 
partnerov do všetkých fáz plánovania, vykonávania a monitorovania projektov 
financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF); považuje za 
potrebné, aby sa zásada partnerstva začlenila do fondov EŠIF, ako aj do iných 
príslušných fondov Únie vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a (RRF) 
a REACT-EU, aj na obdobie 2021 – 2027;

15. zdôrazňuje, že táto nadchádzajúca racionalizácia by mala byť založená na dôkazoch a 
hodnotení vplyvu a mala by byť v súlade s programom lepšej právnej regulácie, ako aj 
so súvisiacimi odporúčaniami Európskeho dvora audítorov; domnieva sa, že 
racionalizácia by takisto mala pomôcť riešiť sociálne vplyvy, ktoré zvýraznila kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že činnosti vykonávané 
v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí by mali vždy viesť k strategickým opatreniam 
s jasne vymedzenými zámermi a cieľmi a že efektívne a účinné výdavky sú rovnako 
dôležité ako celkové rozpočtové stropy;

16. so zreteľom na očakávaný nárast dopytu po kríze COVID-19 víta návrh Komisie na 
zvýšenie ročného financovania dostupného pre EGF na 386 miliónov EUR od roku 
2021 a vyjadruje znepokojenie nad tým, že návrh Rady na obmedzenie tohto 
financovania na 197 miliónov EUR v roku 2021 oslabí hlavnú úlohu EGF pri 
poskytovaní pomoci pracovníkom, ktorí prišli o prácu v dôsledku reštrukturalizačných 
udalostí;

17. poukazuje na záväzok Európskej komisie mobilizovať EGF v reakcii na dôsledky krízy 
COVID-19 v sociálnej a hospodárskej rovine a poznamenáva, že rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti EGF na digitálnu a zelenú transformáciu si vyžiada dostatočné finančné 
prostriedky na rok 2021, ktoré presiahnu strop stanovený Radou;

18. pripomína, že EGF nemá vplyv na zodpovednosti dotknutých podnikov podľa 
vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, najmä pokiaľ ide o povinné opatrenia 
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pre nadbytočných pracovníkov; požaduje dôkladné posúdenie opatrení financovaných z 
EGF s cieľom využívať peniaze účinným spôsobom;

19. zdôrazňuje, že v kontexte pretrvávajúcich rozpočtových obmedzení a obnovy po 
pandémii COVID-19 bude rozhodujúce čo najlepšie využitie všeobecného rozpočtu na 
rok 2021 vrátane budúcich politík a opatrení v oblasti zručností zameraných na podporu 
transformácie trhu práce a lepšie prispôsobenie sa demografickým zmenám, digitálnu 
a zelenú transformáciu a podporu integrácie zraniteľných a znevýhodnených skupín do 
trhu práce; opakuje, že využívanie digitálnych riešení založených na umelej inteligencii 
sústredenej na človeka je príležitosťou na vytváranie pracovných miest a začlenenie 
týchto skupín do trhu práce pri plnom rešpektovaní ich základných práv a pracovných 
podmienok, a to aj z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ako aj 
ich sociálnych dôsledkov;

20. žiada, aby sa programy Únie zamerali na projekty, ktorými sa podporí a posilní ochrana 
existujúcich pracovných miest a vytváranie kvalitných pracovných miest zaručujúcich 
práva a stabilné a regulované mzdové a pracovné podmienky, ako aj účinný a aktívny 
boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

21. ďalej zdôrazňuje dôležitosť boja proti chudobe vrátane chudoby detí a riešenia 
sociálnych nerovností a otázky nezamestnanosti mladých ľudí a prístupu mladých ľudí 
na trh práce;

22. súhlasí s prognózou Komisie, že v súvislosti s oživením po pandémii COVID-19 bude v 
nadchádzajúcich rokoch ešte dôležitejšie riešiť chudobu detí; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje pozíciu Parlamentu aj Komisie, že členské štáty by mali vyčleniť aspoň 5 % 
zdrojov z ESF+ v rámci zdieľaného riadenia na podporu činností v rámci európskej 
záruky pre deti; v dôsledku toho a v súlade s pozíciou Parlamentu k ESF+ trvá na tom, 
aby sa pre európsku záruku pre deti vytvoril samostatný rozpočtový riadok v rámci 
ESF+ s pridelenou sumou 3 miliardy EUR na rok 2021;

23. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby boj proti nezamestnanosti mladých ľudí považovali 
za prioritu, najmä v kontexte európskeho úsilia o oživenie, plne využívali finančné 
nástroje, ako sú záruka pre mladých ľudí a európske programy, napríklad Erasmus+, 
a prijali cielené opatrenia na riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí a na 
zvýšenie ich zamestnateľnosti;

24. zdôrazňuje, že pre krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 je už mnoho ľudí bez 
zamestnania, a to najmä mladých ľudí, ktorí sú častejšie zamestnaní na neistých 
pracovných miestach; v tejto súvislosti víta plány Komisie na posilnenie európskej 
záruky pre mladých ľudí a zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty naďalej 
investovali dostatočné zdroje z ESF+ do opatrení na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí, a preto musia vyčleniť aspoň 15 % svojich zdrojov z ESF+ v rámci zdieľaného 
riadenia na cielené opatrenia a štrukturálne reformy zamerané na podporu kvalitnej 
zamestnanosti mladých ľudí;

25. je pevne presvedčený, že do všeobecného rozpočtu na rok 2021 sa musí začleniť rodovo 
responzívne rozpočtovanie, aby sa lepšie zosúladili politiky a činnosti na podporu 
rovnakej účasti žien na trhu práce a aby boli k dispozícii komplexné systémy na 
monitorovanie a meranie rozpočtových prostriedkov pridelených na rodovú rovnosť;
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26. zdôrazňuje význam rozpočtovej zodpovednosti a stanovenia priorít pri poskytovaní 
skutočnej hodnoty za vynaložené prostriedky občanom Únie, ako aj väčšieho zamerania 
na inkluzívnu tvorbu politík založenú na dôkazoch a osobitnej pozornosti venovanej 
sociálnym, regionálnym a územným rozdielom a príjmovej nerovnosti;

27. vyzdvihuje významný prínos agentúr k riešeniu širokého spektra otázok týkajúcich sa 
zamestnanosti a sociálnych problémov, ako sú životné a pracovné podmienky, mobilita, 
zdravie a bezpečnosť, zručnosti atď., a zberu údajov, najmä prostredníctvom 
prieskumov; zdôrazňuje, že ich úlohy sa neprestajne vyvíjajú, a preto sa im musia 
poskytnúť potrebné zdroje na ich plnenie; vyzýva preto na dôkladné posúdenie nových 
a existujúcich úloh pridelených agentúram a ich celkovej výkonnosti s cieľom 
zabezpečiť, aby sa prideľovali primerané a efektívne rozpočtové prostriedky a aby sa 
zabezpečilo ich vybavenie potrebným financovaním, aby tak mohli zhromažďovať 
kvalitatívne údaje potrebné na lepšie plnenie týchto povinností; osobitne trvá na 
riadnom personálnom obsadení a financovaní nového Európskeho orgánu práce (ELA);

28. v tejto súvislosti poukazuje na to, že zdroje, s ktorými sa v súčasnosti počíta pre ELA na 
rok 2021, sú nižšie ako zdroje stanovené v aktualizovanom finančnom výkaze pre 
agentúru, v ktorom sa na rok 2021 predpokladala suma 29 miliónov EUR namiesto 
sumy 24 miliónov EUR; vzhľadom na problémy pri zabezpečovaní spravodlivej 
mobility pracovnej sily, ktoré zvýraznila kríza spôsobená pandémiou COVID-19, najmä 
v prípade vyslaných a sezónnych pracovníkov, a v záujme boja proti nedeklarovanej 
práci sa domnieva, že rozpočet ELA by sa mal zvýšiť aspoň na pôvodne plánovanú 
sumu;

29. vyzýva na zriadenie nadnárodného fóra pre tvorcov vnútroštátnych politík na výmenu 
postupov a skúseností súvisiacich s podporou zamestnávateľov a pracovníkov 
zasiahnutých hospodárskou krízou a krízou na trhu práce, ktoré by mohlo vychádzať z 
informácií o takýchto zásahoch zhromaždených v rámci európskeho monitora 
reštrukturalizácie nadácie Eurofound (nástroje podpory a právne databázy), z odborných 
znalostí získaných v rámci podobných predchádzajúcich činností, ako sú semináre 
nadácie Eurofound v oblasti regionálnej priemyselnej politiky realizované v rámci 
pilotného projektu Budúcnosť výroby v Európe (Future of Manufacturing in Europe) 
alebo semináre GR pre zamestnanosť organizované na vnútroštátnej úrovni o predvídaní 
a riadení reštrukturalizácie (A.R.E.N.A.S.), a realizovaných za spolupráce rôznych 
inštitúcií EÚ (napr. GR pre zamestnanosť, Eurofound, Cedefop);

30. pripomína záväzok Komisie urýchlene posúdiť revíziu smernice o biologických 
agensoch a prípadne ďalších právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia a 
bezpečnosti pri práci vzhľadom na krízu COVID-19 a urýchliť svoju prácu na novom 
strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci; v tejto 
súvislosti žiada, aby sa na splnenie tohto záväzku vyčlenili zodpovednému útvaru GR 
pre zamestnanosť primerané zdroje;

31. vyjadruje znepokojenie nad návrhom Komisie zlúčiť rôzne rozpočtové riadky súvisiace 
s cieľmi sociálnej politiky, najmä riadky na podporu v oblastiach Informačné a 
vzdelávacie opatrenia pre organizácie pracovníkov, Informácie, konzultácie a 
participácia zástupcov podnikov, Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg, do jedného 
rozpočtového riadka 07 20 04 06 – Osobitné právomoci v oblasti sociálnej politiky 
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vrátane sociálneho dialógu; domnieva sa, že samostatnými rozpočtovými riadkami – 
ako to bolo v minulosti – by sa zaručila potrebná transparentnosť a zdroje na každú z 
týchto kľúčových oblastí;

32. opätovne pripomína, že pilotné projekty a prípravné akcie, ak sa starostlivo vypracujú, 
sú veľmi hodnotným nástrojom na začatie nových činností a politík v oblasti 
zamestnanosti a sociálneho začleňovania a že niekoľko nápadov Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci sa v minulosti úspešne realizovalo ako pilotné 
projekty/prípravné akcie; pripomína, že tieto nástroje by mali byť zamerané na podporu 
inovatívnych nápadov, v ktorých budú zohľadnené potreby týkajúce sa súčasnej krízy a 
budúcich politík;

33. vyjadruje však znepokojenie nad nedostatočnou objektívnosťou predbežného posúdenia 
Komisie, čo má výrazný vplyv na ich prijatie v Parlamente, a zdôrazňuje význam 
transparentného prístupu Komisie pri posudzovaní pilotných projektov/prípravných 
akcií;

34. okrem toho žiada, aby bola realizácia pilotných projektov/prípravných akcií 
transparentná a v súlade s ich prijatými cieľmi a odporúčaniami; vyzýva Komisiu, aby z 
dôvodov efektívnosti uprednostňovala vykonávanie týchto projektov a akcií 
prostredníctvom agentúr Únie, ak patria do oblasti ich odborných znalostí;

35. zdôrazňuje, že je dôležité zahrnúť do rozpočtovania zámorské územia a krajiny; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla opatrenia a použila finančné prostriedky na 
riešenie dôsledkov krízy COVID-19 na zámorské územia a krajiny.
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