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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. uznáva, že predložený návrh rozpočtu na rok 2021 vychádza z nových návrhov Komisie 
o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 z 27. mája 2020, 
a vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh Rady z 21. júla 2020 je nižší ako revidovaný 
návrh Komisie (– 25,7 miliardy EUR);

2. pripomína, že pred pandémiou COVID-19 viac ako 100 miliónov Európanov 
každodenne zápasilo s chudobou a materiálnou depriváciou a že v dôsledku pandémie 
sa situácia pravdepodobne zhorší; uznáva kľúčovú úlohu 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;

3. pripomína, že pandémia COVID-19 si v Európe vyžiadala tisíce životov a viedla 
k bezprecedentnej kríze s katastrofálnymi dôsledkami pre ľudí, rodiny, pracovníkov 
a podniky, a že si preto vyžaduje bezprecedentnú reakciu; zdôrazňuje, že rok 2021 bude 
pre rozpočet rozhodujúcim rokom ako prvý rok VFR na roky 2021 – 2027 a prvý rok 
oživenia po pandémii COVID-19; osobitne zdôrazňuje, že rozpočet by mal pomôcť 
zlepšiť situáciu v sociálnej oblasti a oblasti zamestnanosti v čase bezprecedentnej krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19;

4. zdôrazňuje, že úsilie o oživenie by malo podporiť zamestnanosť a rast a zvýšiť odolnosť 
našich spoločností a mal by ho dopĺňať silný sociálny rozmer, ktorý rieši sociálne 
a hospodárske nerovnosti a potreby tých, ktorých kríza zasiahla najviac, najmä 
potenciálne zraniteľných a znevýhodnených skupín, ktorých začlenenie do trhu práce sa 
musí starostlivo podporovať;

5. víta návrh Komisie vyčleniť v roku 2021 sumu 1,5 miliardy EUR pre Fond na 
spravodlivú transformáciu (FST) a zdôrazňuje, že FST musí zohrávať kľúčovú úlohu pri 
podpore rekvalifikácie pracovníkov;

6. víta nadchádzajúcu racionalizáciu súčasného ESF, YEI, FEAD a EaSI v rámci 
Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý umožní zvýšiť synergie a znížiť 
administratívnu záťaž; pripomína, že ESF+ bude hlavným finančným nástrojom na 
posilnenie sociálneho rozmeru Európy tým, že sa zásady Európskeho piliera sociálnych 
práv uvedú do praxe; osobitne upozorňuje na kľúčovú úlohu ESF+ vo fáze po pandémii; 
varuje, že akékoľvek zníženie rozpočtu ESF+ by mohlo ohroziť jeho účinné 
vykonávanie a plnenie jeho cieľov; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad sumou 
rozpočtových prostriedkov, ktoré Komisia navrhla v súvislosti s 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); 

7. zdôrazňuje, že uvedená nadchádzajúca racionalizácia by mala byť založená na 
dôkazoch a hodnotení vplyvu a mala by byť v súlade s programom lepšej právnej 
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regulácie, ako aj so súvisiacimi odporúčaniami Európskeho dvora audítorov; 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;

8. so zreteľom na očakávaný nárast dopytu po pandémii koronavírusu 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 by mohol oslabiť jeho hlavnú úlohu – 
poskytovať pomoc pracovníkom, ktorí prišli o prácu v rámci reštrukturalizačných 
udalostí;

9. 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 na podporu 
transformácie trhu práce a lepšie prispôsobenie sa demografickým zmenám, 
automatizácii a digitalizácii, a to najmä zlepšením integrácie potenciálne zraniteľných 
a znevýhodnených skupín do trhu práce; 

10. zdôrazňuje význam rozpočtovej zodpovednosti a stanovenia priorít pri poskytovaní 
skutočnej hodnoty za vynaložené prostriedky občanom EÚ, ako aj väčšieho zamerania 
na tvorbu politík založenú na dôkazoch a osobitnej pozornosti venovanej sociálnym, 
regionálnym a územným rozdielom;

11. vyzdvihuje významný prínos agentúr k riešeniu širokého spektra otázok týkajúcich sa 
zamestnanosti, sociálnych problémov a zberu údajov; zdôrazňuje, že ich úlohy sa 
rozvíjajú, a preto sa im musia poskytnúť potrebné zdroje na ich plnenie; vyzýva preto 
na dôkladné posúdenie nových úloh pridelených agentúram a ich celkovej výkonnosti 
s cieľom zabezpečiť, aby sa prideľovali len primerané a efektívne rozpočtové 
prostriedky; osobitne trvá na riadnom personálnom obsadení a financovaní Európskeho 
orgánu práce;

12. opätovne pripomína, že pilotné projekty (PP) a prípravné akcie (PA) sú veľmi cenným 
nástrojom na testovanie nových činností a inovatívnych riešení v oblastiach 
zamestnanosti a sociálneho začlenenia; pripomína, že je mimoriadne dôležité, aby sa 
PP/PA posudzovali výlučne na základe ich prínosu a pridanej hodnoty EÚ.


