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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že v některých členských státech zasáhla finanční krize politiku 

soudržnosti a vedla k větší nezaměstnanosti a chudobě, k vyšší míře sociálního vyloučení 

a k narůstajícím rozdílům mezi regiony Unie; 

B. vzhledem k tomu, že poslední údaje za rok 2013 ukazují, že dlouhodobá nezaměstnanost 

v Unii byla na historicky vysoké úrovni dosahující 5,1 % pracovní síly; vzhledem k tomu, 

že dlouhodobá nezaměstnanost zásadním způsobem ovlivňuje život lidí a může se 

zejména v okrajových regionech stát strukturálním problémem; 

C. vzhledem k tomu, že v poslední době došlo v Unii k reálnému poklesu veřejných investic 

o 15 %, a vzhledem k tomu, že řada regionů, zejména těch, které se potýkají 

s demografickými problémy, není schopna řádně přispívat k naplňování cílů strategie 

Evropa 2020, zejména hlavního cíle, kterým je dosáhnout 75% zaměstnanosti do roku 

2020, cíle snížit chudobu o 20 milionů lidí a cíle omezit předčasné ukončování školní 

docházky; 

D. vzhledem k tomu, že regiony s těžkými a trvalými přírodními či demografickými 

znevýhodněními se obvykle vyznačují vyšší nezaměstnaností, pomalejším hospodářským 

růstem a nedostatkem významných investic, což vede ke strukturálním rozdílům v Unii; 

vzhledem k tomu, že v těchto regionech je zaměstnanost průměrně o cca 10 procentních 

bodů nižší než cíl pro daný členský stát, ve srovnání s pouhými 3 procentními body 

v rozvinutějších regionech; 

E. vzhledem k tomu, že evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) jsou stále jedním 

z hlavních investičních nástrojů Unie, které by mohly, budou-li prostředky z nich 

vynakládány efektivně, zmenšit rozdíly a strukturální nerovnováhu mezi regiony, zmírnit 

nepříznivé trendy, jež nastaly v důsledku hospodářské krize, vytvořit kvalitní udržitelná 

pracovní místa a podpořit udržitelný růst, zejména v regionech, v nichž jsou nejvíce 

potřeba; vzhledem k tomu, že Evropský sociální fond (ESF) je hlavním nástrojem pro 

investice do lidského kapitálu, na podporu začleňování do trhu práce a pro snižování 

chudoby a sociálního vyloučení; 

F. vzhledem k tomu, že socioekonomická nerovnováha mezi členskými státy se ještě 

prohloubila, ačkoli cílem regionální konvergence je pravý opak; vzhledem k tomu, že 

rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi centrem a periferií se zvýšil ze 3,5 % v roce 2000 

na 10 % v roce 2013; vzhledem k tomu, že tento rozdíl zvyšuje riziko roztříštěnosti 

a ohrožuje hospodářskou stabilitu a sociální soudržnost Unie; vzhledem k tomu, že šestá 

zpráva o soudržnosti zdůrazňuje úlohu ESIF v boji proti nerovnosti, zejména v období 

krize; 

1. považuje za politováníhodné, že potenciál fondů Unie v oblasti zvyšování zaměstnanosti 

stále není dostačující, a konstatuje, že by měl být dále posílen prostřednictvím účinnější 

tvorby a účinnějšího provádění politiky s důrazem na výsledky; v této souvislosti 
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vyjadřuje své znepokojení nad prodlevami při schvalování a provádění operačních 

programů v období plánování programů na období 2014–2020 a naléhavě vyzývá Komisi 

a členské státy, aby tento proces urychlily; vyzývá Komisi a členské státy, aby usnadnily 

všem příjemcům, zejména MSP, které v poslední době vytvořily v Unii 80 % nových 

pracovních míst, přístup k finančním prostředkům; 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby navrhly individuálně uzpůsobené politiky, které by 

podpořily tvorbu kvalitních pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané, nezaměstnané 

starší lidi, ženy a další prioritní skupiny, které jsou krizí zvlášť výrazně zasaženy; 

3. vyjadřuje politování nad přetrvávající příliš vysokou nezaměstnaností mladých lidí, 

zejména v členských státech nejvíce zasažených ekonomickou krizí; vyzývá členské státy, 

aby urychleně a co nejúčelněji využily finanční prostředky, jež jsou k dispozici v rámci 

iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, především předběžné financování ve 

výši 1 miliardy EUR, jakmile budou tyto zdroje uvolněny, s cílem usnadnit mladým lidem 

přístup k zaměstnání; vybízí členské státy, aby využívaly dostupné finanční prostředky 

Unie k doplnění a rozšíření svých vlastních programů zaměřených na zvýšení soudržnosti, 

regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a na posilování podnikatelského ducha, 

zejména mezi mladými lidmi; vyzývá v této souvislosti evropská vysokoškolská 

vzdělávací zařízení, aby se více snažila o přizpůsobení svých programů potřebám trhu 

práce a společnosti obecně a aby vytvořila programy individuálního vedení a poradenství, 

které pomohou vysokou nezaměstnanost mladých lidí snížit; 

4. poukazuje na to, že v Unii je míra předčasného ukončení školní docházky stále velmi 

vysoká, což má dopad na míru nezaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že tento 

problém je třeba řešit modernizací vzdělávacích systémů a osnov, za využití prostředků 

z ESF; 

5. zdůrazňuje význam genderového rozměru, který má vytváření pracovních míst; vyzývá 

Komisi, aby vyčlenila dostatečné finanční prostředky na snižování nezaměstnanosti žen; 

zastává názor, že ženy by mohly využít technického pokroku, který umožňuje flexibilnější 

pracovní dobu, a vyzývá Komisi, aby do této oblasti investovala; 

6. vyzývá Komisi, aby zvláštní pozornost věnovala situaci menšin v celé Unii, které jsou 

vystaveny všem formám sociálního vyloučení, a proto jsou více ohroženy strukturální 

nezaměstnaností; domnívá se, že při veškerém plánování politiky za účelem dosažení 

sociální soudržnosti v Unii je nutné přihlížet k integraci menšin; 

7. zdůrazňuje, že vzhledem ke změnám výrobních vzorců a ke stárnutí populace výrazně 

nabyla na významu úloha ESF a investic v oblasti přizpůsobování dovedností pracovníků 

novým nárokům; je pevně přesvědčen, že v této souvislosti by měl ESF doplňovat přístup 

jednotlivých členských států; vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily, že budou 

dostupné prostředky vynakládány co nejefektivněji a nejúčelněji v zájmu zaměstnatelnosti 

pracovníků, sociálního začleňování a rovnosti žen a mužů; zároveň zdůrazňuje, 

že vzdělávací programy financované pomocí ESF by měly být rovněž uzpůsobeny 

pro podnikatele a zaměstnance na vedoucích pozicích, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj 

společností, zejména MSP, které v Unii vytvářejí většinu pracovních příležitostí; 

8. vyzývá členské státy a Komisi, aby pokračovaly zejména ve zdokonalování a rozšiřování 
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portálu EURES, který je účinným nástrojem na podporu mobility pracovníků v Evropě, 

zejména přeshraniční mobility, a to zlepšováním jejich znalostí o evropském pracovním 

trhu, poskytováním informací o pracovních příležitostech a asistencí při vyřizování 

formalit; vybízí členské státy, aby vybudovaly a podporovaly sítě EURES a v neposlední 

řadě aby uznávaly skutečnost, že přeshraniční pracovníci se s problémy spojenými 

s adaptací na nové prostředí a s uznáváním profesní kvalifikace potýkají jako první; 

konstatuje, že propojením veřejných služeb zaměstnanosti, sociálních partnerů, místních 

a regionálních orgánů a dalších zainteresovaných stran ze soukromé sféry tyto sítě 

usnadňují a podporují přeshraniční mobilitu; 

9. zdůrazňuje, že je nutné řídit vytváření pracovních míst pomocí nových technologií; 

domnívá se, že Komise by měla propojit snižování nezaměstnanosti s nástroji digitální 

agendy a programu Horizont 2020; 

10. zdůrazňuje, že Unie by měla investovat do podnikání a podporovat zakládání podniků se 

zvláštním důrazem na MSP a mikropodniky, které představují 99 % všech podniků v Unii 

a v poslední době vytvořily 80 % nových pracovních míst, a to usnadněním jejich přístupu 

k financování, snížením byrokracie, zjednodušením právních předpisů v rámci programu 

REFIT a vytvořením vstřícného prostředí a náležitého regulačního rámce, a to i pro 

začínající podniky; zdůrazňuje, že tato opatření by neměla vést k oslabení pracovních 

a sociálních práv v EU; proto vítá záměr vytvořit nový Evropský fond pro strategické 

investice jako doplňkový nástroj politiky soudržnosti, který má potenciál generovat 1,3 

milionu dodatečných pracovních míst během tří let; 

11. zdůrazňuje, že politika soudržnosti by se měla používat k dosahování inteligentního 

udržitelného růstu v regionech, které to nejvíce potřebují, a to podporou začínajících 

podniků a rozvoje mikropodniků a malých a středních podniků prostřednictvím řady 

opatření a finančních nástrojů; 

12. vyzývá členské státy, aby v zájmu dosažení sociálně-ekonomické konvergence zajistily, 

aby nezbytné kapacity k využívání dostupných finančních prostředků, jako např. lidské 

zdroje, měly také vzdálenější a malé regiony; 

13. vyzývá členské státy, aby s ohledem na negativní vliv stárnutí populace a jiných 

demografických problémů na trh práce vypracovaly projekty, které by řešily otázku 

poklesu populace a podporovaly mobilitu; 

14. vyzývá Komisi, aby zajistila zacílení investic na hospodářsky slabší oblasti, které jsou 

postiženy vysokou nezaměstnaností, a na MSP v těchto oblastech, neboť tyto podniky 

mají k financování omezený přístup, s cílem zajistit, aby měly tyto snahy smysluplný 

dopad tam, kde jich je nejvíce zapotřebí, přičemž by měla být volena taková řešení, která 

by řádně zohlednila hospodářské rysy daných investic; sdílí názor Komise, že je třeba 

kvalifikovaná pracovní síla v rostoucích odvětvích, jako je digitální ekonomika, odvětví 

zelené ekonomiky a zdravotnictví; 

15. připomíná, že přizpůsobení mezd produktivitě je důležité nejen z hlediska sociální 

soudržnosti, ale i pro udržení silného hospodářství a produktivní pracovní síly; 

16. zdůrazňuje úlohu územní soudržnosti a poukazuje v této souvislosti na význam investic 
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do přeshraniční infrastruktury, jako jsou vnitrozemské vodní cesty, a uznává jejich úlohu 

při podpoře sociálně-ekonomického rozvoje regionů; 

17. domnívá se, že opatření politiky soudržnosti hrají klíčovou úlohu při omezování vnitřních 

nerovností v oblasti konkurenceschopnosti a strukturální nerovnováhy v regionech, které 

to nejvíce potřebují; vyzývá Komisi, aby zvážila předběžné financování s cílem podpořit 

plné využití prostředků těmito členskými státy v období let 2014–2020 a aby zároveň 

vždy zajistila dodržení zásady rozpočtové odpovědnosti; 

18. domnívá se, že rozpočtová kázeň má z hlediska inteligentního a trvalého dosahování růstu 

a vytváření pracovních míst zásadní význam; trvá na tom, že je nutné se znovu zaměřit 

na rozumnější vynakládání finančních prostředků a boj proti podvodům; 

19. zdůrazňuje, že politiky v oblasti růstu a tvorby pracovních míst mají různý územní dopad, 

který závisí na konkrétní situaci v jednotlivých regionech, a že regionální rozdíly se od 

začátku krize prohlubují; zdůrazňuje, že doporučení pro jednotlivé země by měla 

zohledňovat územní rozdíly v rámci členských států, aby byl podpořen růst a tvorba 

pracovních míst a zároveň aby byla zachována územní soudržnost. 
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