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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sedmou a osmou zprávu o pokroku a vyzývá Komisi, aby v šesté zprávě o soudržnosti 
za rok 2014 přezkoumala, jaké dlouhodobé dopady má stále klesající míra soudržnosti 
mezi evropskými zeměmi a regiony vyvolaná hospodářskou krizí – zejména soudržnosti 
mezi zeměmi, s nimiž byl sjednán program pomoci, a ostatními zeměmi – a jaká opatření 
musí být přijata, aby se tato propast zmenšila;

2. zdůrazňuje, že HDP by měl být i nadále jedním z hlavních kritérií pro určení způsobilosti 
pro čerpání podpory v rámci regionální politiky, ale že musí být doplněn o další ukazatele, 
aby bylo možno určit nejzranitelnější regiony; zdůrazňuje skutečnost, že HDP sám o sobě 
není s to poskytnout ucelený přehled o regionálním rozvoji a sociální soudržnosti, neboť 
nedokáže zohlednit významné sociální faktory, jako jsou rozdílná výše příjmů
a nezaměstnanost;

3. vybízí Komisi, aby podporovala zvláštní opatření k vytvoření většího počtu udržitelných 
pracovních míst, k investicím do regionálního a místního rozvojového vzdělávání,
k povzbuzení místního podnikání a k vytvoření nových finančních nástrojů pro všechny 
druhy podniků, a zejména pro malé a střední podniky, s cílem bojovat proti rostoucí 
nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu vyloučení;

4. uznává, že velká část výdajů Evropského sociálního fondu (ESF) je vyčleněna na podporu 
vytváření většího počtu kvalitních pracovních míst, na integraci a zapojení 
znevýhodněných skupin, k nimž patří osoby se zdravotním postižením, a na rozvoj 
inkluzivní, pro všechny přístupné společnosti; zdůrazňuje však, že v dobách krize je třeba 
klást větší důraz na to, aby byl ESF účinně zaměřen na boj proti místním a regionálním 
nerovnostem a sociálnímu vyloučení, aby umožňoval přístup k zaměstnání 
nejzranitelnějším skupinám, a zejména mladým lidem, a aby omezením segregace na 
základě pohlaví pomáhal opětovnému zapojení žen do trhu práce;

5. poukazuje na to, že vysoký počet osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
v některých regionech značně přesahuje vytyčený cíl 10 % a že osobám předčasně 
opouštějícím vzdělávací systém musí být nabídnuto další vzdělávání, odborná příprava 
nebo práce odpovídající jejich potřebám; v této souvislosti poukazuje na význam, jejž má 
pro tyto osoby iniciativa „Záruka pro mladé lidi“; zdůrazňuje, že má-li dojít ke snížení 
počtu osob předčasně opouštějících vzdělávací systém, je důležité, aby systém vzdělávání 
podporoval začleňování a nabízel rovné příležitosti všem mladým lidem; zdůrazňuje, že 
proto je třeba nalézt řešení, jak mladé lidi s nízkou kvalifikací začlenit na trh práce 
prostřednictvím bezbariérové, dostupné a kvalitní profesní přípravy a přípravy na 
pracovišti, a pomoci jim tak získat náležité dovednosti, neboť nedostatečná kvalifikace 
může zvýšit riziko nezaměstnanosti, která pak zvyšuje riziko chudoby a provází ji četné 
sociální problémy spojené s vyloučením, odcizením a neúspěšným úsilím o vybudování 
nezávislého života; zdůrazňuje, že v tomto ohledu hrají zásadní úlohu příspěvky ESF, 
neboť napomáhají tomu, aby více mladých lidí zůstávalo ve vzdělávacím systému
a získalo vhodnou kvalifikaci, jíž je zapotřebí pro získání pracovního místa a rozvoj 
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profesní dráhy, a napomáhají k zajištění širšího přístupu k vysoce kvalitnímu vzdělání se 
zvláštními projekty pro děti ze znevýhodněných skupin a menšin, včetně osob se 
zdravotním postižením; vyzývá členské státy, aby podporovaly vhodnou profesní přípravu
a přípravu na pracovišti pro osoby, které z ní budou mít prospěch;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly politiky příznivé pro růst, mezi něž patří
i upřednostnění výdajů v oblastech vzdělávání, celoživotního učení, výzkumu a inovací, 
protože úsporná opatření sama o sobě nejsou v boji proti současné hospodářské krizi 
dostatečná;

7. zdůrazňuje, že situace mladých lidí, pokud jde o zaměstnanost, velmi závisí na celkové 
hospodářské situaci, a proto je velice důležité podporovat mladé lidi, kteří odcházejí ze 
systému vzdělávání do profesního života, poskytovat jim poradenství a sledovat jejich 
situaci; zastává proto názor, že Komise by měla sladit veškeré budoucí návrhy politik
v této oblasti s iniciativami „Mládež v pohybu“ a „Příležitosti pro mladé“;

8. zdůrazňuje, že zaměstnanost je v některých regionech stále nižší než 60 % a že některé 
regiony zaostávají i za vlastními vnitrostátními cíli o 20–25 %, což má negativní dopad 
zejména na mladé lidi, ženy, starší osoby, pečovatele a osoby se zdravotním postižením; 
zdůrazňuje, že některá protikrizová opatření mají negativní dopad na soudržnost a zásadně 
zvyšují nerovnost v EU; zdůrazňuje, že mají-li si vysoce rizikové skupiny udržet 
zaměstnání nebo mají-li se pro ně vytvářet nabídky zaměstnání, jsou zapotřebí cílená 
opatření zaměřená na vytváření pracovních míst, odbornou přípravu a udržení zaměstnání; 
zdůrazňuje, že některé izolované obce postihuje nezaměstnanost již po několik generací, 
což ohrožuje zejména marginalizované skupiny obyvatel;

9. upozorňuje, že míra zaměstnanosti i nadále zůstává značně pod úrovní, která byla 
stanovena jako cíl strategie Evropa 2020, tj. dosáhnout do roku 2020 nejméně 75% míry 
zaměstnanosti obyvatel ve věku 20–64 let; konstatuje, že ačkoli na regionální úrovni 
neexistují žádné konkrétní cílové míry zaměstnanosti, členské státy EU si stanovily vlastní 
vnitrostátní cíle, kterých však ve většině případů nebylo dosaženo, neboť finanční
a hospodářská krize má silný asymetrický dopad na regionální trhy práce, nejvíce v jižní 
Evropě, a přináší s sebou velký nárůst nezaměstnanosti mladých lidí;

10. upozorňuje na nerovnost, jež byla zaznamenána mezi nejvyššími regionálními mírami 
zaměstnanosti v severní a střední části EU a nejnižšími regionálními mírami 
zaměstnanosti v jižních regionech;

11. s ohledem na tzv. „městský paradox“ zdůrazňuje, že počet rodin na hranici chudoby, které 
čelí materiální deprivaci, zhoršování životního prostředí a špatným podmínkám bydlení, 
které mají velmi nízkou intenzitu práce a kterým hrozí vyloučení a energetická chudoba, 
je často vyšší v regionech kolem hlavních měst, jež jsou podle ukazatelů považovány za 
vyspělé; zejména v případě rodin s jedním rodičem, velkých rodin se čtyřmi či více dětmi,
v případě pečovatelů (především pečovatelů o členy rodiny se zdravotním postižením), 
členů marginalizovaných komunit nebo starších lidí krátce před dosažením důchodového 
věku, jejichž přístup k rovným příležitostem je obtížný, považuje za důležité brát ohled na 
otázku fyzické přístupnosti a přístupu k informačním a komunikačním médiím, přičemž 
naplňování tohoto přístupu je třeba poměřovat objektivními, srovnatelnými ukazateli a 
s ohledem na demografické výzvy;
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12. poukazuje na to, že výměna znalostí a postupů spolupráce v oblasti rozvoje
a hospodářského růstu mezi regionálními a místními orgány členských států by mohla 
napomoci doplnit chybějící odborné znalosti a zvýšit informovanost o mobilitě 
pracovníků; kromě toho zastává názor, že je třeba dále podporovat decentralizaci a územní 
rozvoj, neboť ty představují účinný způsob, jak současnou krizovou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti překonat;

13. zastává názor, že je důležité zabývat se otázkou podpory rozvoje demokracie na místní
a regionální úrovni, což vyžaduje, aby EU přijala silnější politický závazek k podpoře 
příznivého prostředí, které by posílilo schopnost místních a regionálních orgánů 
ovlivňovat a sledovat vytváření pracovních míst a sociální začlenění obyvatel; v tomto 
smyslu upozorňuje, že klíčovou úlohu by mohla hrát rozmanitost občanské společnosti,
a to prostřednictvím zapojení sociálních partnerů do postupu naplňování cílů EU v oblasti 
inkluzivního růstu;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily investice v oblasti podnikání, začínajících 
podniků a samostatně výdělečné činnosti jako prostředku vytváření většího počtu 
pracovních míst, zejména proto, že malé a střední podniky a mikropodniky poskytují více 
než dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru EU; domnívá se, že zvláštní důraz 
by měl být kladen na regionální a místní úroveň; vedle toho se domnívá, že investice do 
sociálních podniků a sociálního podnikání představují další dobrou příležitost
k uspokojení sociálních potřeb, které neuspokojují veřejné statky a služby.
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