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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že návrh rozpočtu na rok 2021 je založen na nových návrzích Komise 
týkajících se víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 
27. května 2020, a lituje toho, že návrh Rady ze dne 21. července 2020 je nižší než 
revidovaný návrh Komise (-25 700 milionů EUR);

2. připomíná, že před pandemií COVID-19 bojovalo více než 100 milionů Evropanů 
každodenně s chudobou a materiálním nedostatkem a že se tato situace v důsledku 
pandemie pravděpodobně ještě zhorší; uznává klíčovou úlohu Evropského sociálního 
fondu (ESF), Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), programu pro zaměstnanost a sociální 
inovaci (EaSI) a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) ve stávajícím 
VFR na období 2014–2020;

3. vzhledem k tomu, že si pandemie COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů a vedla 
k bezprecedentní krizi, která má pro občany, rodiny, pracovníky a podniky katastrofální 
důsledky, a že proto vyžaduje bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 2021 bude z 
hlediska rozpočtu kritický, jelikož to bude první rok VFR na období 2021–2027 a 
zároveň první rok „obnovy po koronavirové krizi“; zejména zdůrazňuje, že by rozpočet 
měl v době bezprecedentní krize v důsledku pandemie COVID-19 pomáhat zlepšovat 
situaci v sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti;

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, ke zvýšení 
odolnosti našich společenství a mělo by být doplněno silným sociálním rozměrem 
zaměřeným na sociální a hospodářskou nerovnost a potřeby těch, kteří byli krizí 
zasaženi nejvíce, zejména potenciálně zranitelných a znevýhodněných skupin, jejichž 
začlenění na trh práce je třeba podporovat a prosazovat;

5. vítá návrh Komise, aby bylo na Fond pro spravedlivou transformaci v roce 2021 
vyčleněno 1,5 miliardy EUR, a zdůrazňuje, že tento fond musí hrát klíčovou úlohu při 
podpoře rekvalifikace pracovníků;

6. vítá nadcházející racionalizaci stávajícího fondu ESF, iniciativy YEI, programu FEAD a 
fondu EaSI v rámci Evropského sociálního fondu plus (ESF+), jež umožní posílit 
součinnost a snížit administrativní zátěž; připomíná, že ESF+ bude hlavním finančním 
nástrojem pro posílení sociálního rozměru Evropy, jelikož uvede do praxe zásady 
evropského pilíře sociálních práv; zejména upozorňuje na klíčovou úlohu ESF+ ve fázi 
následující po pandemii; varuje, že jakékoli snížení rozpočtu ESF+ by mohlo ohrozit 
jeho účinné provádění a dosažení jeho cílů; v tomto ohledu je znepokojen navrhovanou 
výší prostředků, kterou předložila Komise pro ESF+ v návrhu rozpočtu na rok 2021 (12 
655,1 milionu EUR v prostředcích na závazky, 15 374,8 milionu EUR v prostředcích na 
platby); 

7. zdůrazňuje, že nadcházející racionalizace by měla být založena na důkazech a 
posouzení dopadů a měla by být v souladu s programem zlepšování právní úpravy i se 



PE654.005v01-00 4/4 PA\1208814CS.docx

CS

souvisejícími doporučeními Evropského účetního dvora; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že činnost prováděná v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí by měla vždycky vyústit 
ve strategická opatření s jasně definovanými cíli a že účinné a účelné výdaje jsou stejně 
důležité jako celkové stropy rozpočtu;

8. s ohledem na očekávaný nárůst poptávky v důsledku koronavirové pandemie vítá návrh 
Komise, aby bylo roční financování EFG od roku 2021 dále navýšeno na 386 milionů 
EUR, a je znepokojen tím, že by návrh Rady, aby bylo toto financování v roce 2021 
omezeno na 197 milionů EUR, mohl oslabit klíčovou úlohu tohoto fondu při 
poskytování pomoci pracovníkům, kteří ztratili práci v důsledku restrukturalizací;

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se stávajícími rozpočtovými omezeními a s oživením po 
koronavirové krizi bude kriticky důležité co nejlépe využívat souhrnný rozpočet na rok 
2021 včetně budoucích politik a opatření zaměřených na dovednosti na podporu 
přechodu na trhu práce a lepšího přizpůsobení se demografickým změnám, 
automatizace a digitalizace zejména díky vhodnějšímu začlenění potenciálně 
zranitelných a znevýhodněných skupin na trh práce; 

10. poukazuje na význam rozpočtové odpovědnosti a stanovení priorit, včetně většího 
zaměření na tvorbu politiky založené na důkazech a zvláštní pozornosti věnované 
sociálním, regionálním a územním rozdílům, aby byla občanům EU za jejich prostředky 
poskytována skutečná hodnota;

11. poukazuje na významný přínos agentur, které se zabývají širokou škálou otázek 
zaměstnanosti, sociálních otázek a shromažďováním údajů; zdůrazňuje, že jejich úkoly 
se vyvíjejí, a je proto třeba jim poskytnout nezbytné zdroje k jejich plnění; vyzývá proto 
k důkladnému posouzení nových úkolů přidělených agenturám i jejich celkové 
výkonnosti tak, aby docházelo pouze k přiměřenému a účelnému přidělování 
rozpočtových prostředků; zejména vyzývá k řádnému personálnímu obsazení a 
financování Evropského orgánu pro pracovní záležitosti;

12. připomíná, že pilotní projekty a přípravné akce jsou velmi cenným nástrojem pro 
testování nových činností a inovativních řešení v oblastech zaměstnanosti a sociálního 
začleňování; připomíná, že je zásadní, aby pilotní projekty a přípravné akce byly 
posuzovány na základě jejich výsledků a přidané hodnoty EU.


