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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta 7. a 8. správu o pokroku a vyzýva Komisiu, aby v 6. správe o hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti pre rok 2014 preskúmala, aké dlhodobé dosahy má v dôsledku hospodárskej 
krízy stále sa znižujúca miera súdržnosti medzi európskymi krajinami a regiónmi a aké 
opatrenia sa musia prijať na odstránenie týchto rozdielov, najmä pokiaľ ide o súdržnosť 
medzi krajinami zúčastnenými na programoch a ostatnými krajinami;

2. zdôrazňuje, že HDP by mal zostať jedným z hlavných ukazovateľov určujúcich 
oprávnenosť využívať pomoc v oblasti regionálnej politiky, musí sa však doplniť o ďalšie 
ukazovatele na účely identifikácie najzraniteľnejších regiónov; zdôrazňuje skutočnosť, že 
samotný HDP nedokáže poskytnúť komplexný obraz o regionálnom rozvoji a sociálnej 
súdržnosti, keďže sa v ňom nezohľadňujú relevantné sociálne faktory ako napríklad 
nerovnosť v príjmoch a nezamestnanosť;

3. vyzýva Komisiu na podporu konkrétnych opatrení zameraných na vytváranie väčšieho 
počtu udržateľných pracovných miest, investovanie do regionálneho a miestneho 
rozvojového vzdelávania, podporovanie miestneho podnikania a vytváranie nových 
finančných nástrojov pre všetky typy podnikov, najmä pre malé a stredné podniky (MSP), 
s cieľom bojovať proti rastúcej miere nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

4. berie na vedomie, že veľká časť výdavkov ESF (Európskeho sociálneho fondu) je 
vyčlenená na podporu väčšieho počtu lepších pracovných miest, podporu integrácie a 
účasti znevýhodnených skupín vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a rozvoj 
inkluzívnej spoločnosti, ktorá je prístupná všetkým; zdôrazňuje však, že v čase krízy by sa 
mal väčší dôraz klásť na to, aby sa ESF účinným spôsobom zameriaval na boj proti 
miestnym a regionálnym rozdielom a sociálnemu vylúčeniu, zabezpečenie prístupu k 
zamestnaniu najzraniteľnejším skupinám a najmä mladým ľuďom a pomoc ženám pri 
opätovnom začleňovaní do trhu práce prostredníctvom obmedzovania rodovej segregácie;

5. upozorňuje, že vysoký počet osôb predčasne opúšťajúcich vzdelávací systém v niektorých 
regiónoch výrazne prevyšuje stanovený cieľ 10 % a že osoby predčasne opúšťajúce 
vzdelávací systém musia mať možnosti vzdelávania, odbornej prípravy alebo práce, ktoré 
vyhovujú ich potrebám; v tejto súvislosti odkazuje na význam záruky pre mladých pre 
osoby predčasne opúšťajúce vzdelávací systém; zdôrazňuje, že pre zníženie počtu osôb 
predčasne opúšťajúcich vzdelávací systém je dôležité, aby bol vzdelávací systém 
inkluzívny a aby poskytoval rovnaké príležitosti pre všetkých mladých ľudí; poukazuje na 
to, že vysoký počet osôb predčasne opúšťajúcich vzdelávací systém v zdôrazňuje, že preto 
treba nájsť riešenie na začlenenie týchto mladých ľudí s nízkou kvalifikáciou do trhu 
práce poskytovaním bezbariérovej, dostupnej a kvalitnej odbornej prípravy a praktickej 
prípravy priamo na pracovisku, ktoré im pomôžu získať zručnosti, pretože chýbajúca 
kvalifikácia môže zvýšiť riziko nezamestnanosti, čo zase vedie k chudobe a zahŕňa celý 
rad sociálnych problémov spojených s vylúčením, odcudzením a neúspešnou snahou o 
budovanie nezávislého života; zdôrazňuje, že v rámci tohto cieľa je prínos ESF 
rozhodujúci pre to, aby sa väčšiemu počtu mladých ľudí pomohlo zotrvať vo vzdelávacom 
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systéme a získať zodpovedajúcu kvalifikáciu potrebnú na prácu a kariéru a aby sa 
zabezpečil širší prístup k vysoko kvalitnému vzdelávaniu so špeciálnymi projektmi pre 
deti zo znevýhodnených skupín a menšín vrátane ľudí so zdravotným postihnutím; vyzýva 
členské štáty, aby podporovali poskytovanie zodpovedajúcej odbornej prípravy 
a praktickej prípravy priamo na pracovisku tým osobám, ktorým bude prospešná;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali politiky podporujúce rast vrátane stanovenia 
priorít v rámci výdavkov na vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, výskum a inovácie, 
pretože samotné úsporné opatrenia nie sú dostatočné na boj proti súčasnej hospodárskej 
kríze;

7. zdôrazňuje, že situácia v oblasti zamestnanosti mladých ľudí závisí vo veľkej miere od 
celkovej hospodárskej situácie a že je teda veľmi dôležité podporovať, usmerňovať a 
monitorovať mladých ľudí v rámci ich prechodu z vzdelávacieho systému do pracovného 
života; zastáva názor, že Komisia by preto mohla všetky budúce návrhy politík v tejto 
oblasti zosúladiť s iniciatívami „Mládež v pohybe“ a „Príležitosti pre mladých”;

8. zdôrazňuje, že miera zamestnanosti v niektorých regiónoch je naďalej nižšia ako 60 % a 
viacero regiónov dokonca zaostáva za vlastnými vnútroštátnymi cieľmi o 20 – 25 %, čo 
znevýhodňuje predovšetkým mladých ľudí, ženy, staršie osoby, opatrovníkov a osoby so 
zdravotným postihnutím, zdôrazňuje, že určité krízové opatrenia majú nepriaznivý vplyv 
na súdržnosť a značne zvyšujú rozdiely v EÚ; zdôrazňuje, že zamestnávanie vysoko 
rizikových skupín alebo vytváranie pracovných príležitostí pre tieto skupiny si vyžaduje 
cielené opatrenia zamerané na vytváranie pracovných miest, poskytovanie odbornej 
prípravy a udržiavanie pracovných miest; zdôrazňuje, že v určitých odľahlých obciach už 
niekoľko po sebe nasledujúcich generácií nemá prácu, čo ohrozuje v prvom rade 
marginalizované skupiny obyvateľstva;

9. poukazuje na to, že miery zamestnanosti zostali hlboko pod cieľovou hodnotou stratégie 
Európa 2020, ktorá chce do roku 2020 dosiahnuť minimálne 75% zamestnanosť populácie 
vo veku 20 až 64 rokov ; konštatuje, že kým na regionálnej úrovni neexistujú žiadne 
konkrétne ciele pre mieru zamestnanosti, členské štáty stanovujú individuálne 
vnútroštátne ciele, ktoré sa vo väčšine prípadov nepodarilo naplniť, pretože finančná a 
hospodárska kríza mala značný asymetrický vplyv na regionálne trhy práce, najmä v 
južnej Európe, pričom sa výrazne zvýšila nezamestnanosť mladých ľudí;

10. poukazuje na nerovnosti zaznamenané medzi najvyššími regionálnymi mierami 
zamestnanosti v EÚ v severnej a strednej Európe a najnižšími regionálnymi mierami 
zamestnanosti v južných oblastiach;

11. potvrdzuje, že v súvislosti s tzv. mestským paradoxom v regiónoch hlavných miest, ktoré 
sú na základe ukazovateľov považované za rozvinuté, je počet rodín, ohrozených 
chudobou a následne trpiacich materiálnym nedostatkom, zhoršeným stavom životného 
prostredia a nedostatočnými podmienkami na bývanie s veľmi nízkou intenzitou práce, 
ktorým hrozí vylúčenie a energetická chudoba, často vyšší; najmä v prípade rodín 
s jedným rodičom, veľkých rodín so štyrmi a viacerými deťmi, opatrovníkov (najmä tých, 
ktorí sa starajú o rodinných príslušníkov so zdravotným postihnutím), členov 
marginalizovaných spoločenstiev alebo starších ľudí tesne pred dovŕšením dôchodkového 
veku, pre ktorých je prístup k rovnakým príležitostiam zložitý, sa považuje za dôležité 
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zohľadniť problematiku fyzickej dostupnosti a prístupu k informačným a komunikačným 
médiám, ktorého dosahovanie sa musí hodnotiť na základe objektívnych a porovnateľných 
ukazovateľov s prihliadnutím aj na demografické zmeny;

12. zdôrazňuje, že výmena poznatkov a spolupráca v oblasti rozvoja a rastu medzi 
regionálnymi a miestnymi orgánmi členských štátov by mohli pomôcť prekonať rozdiely, 
čo sa týka odborných znalostí, a zvýšiť informovanosť o pracovnej mobilite; nazdáva sa, 
že by sa okrem toho mala ďalej podporovať decentralizácia a územný rozvoj ako účinné 
spôsoby prekonávania súčasnej krízy zamestnanosti;

13. domnieva sa, že je dôležité riešiť otázku podpory rozvoja demokracie na miestnej a 
regionálnej úrovni a že tá si vyžaduje pevnejší politický záväzok EÚ, pokiaľ ide o 
podporu priaznivého prostredia, ktoré by mohlo posilniť schopnosť miestnych a 
regionálnych orgánov ovplyvňovať a sledovať tvorbu pracovných miest a sociálne 
začleňovanie obyvateľstva; v tomto zmysle poukazuje na to, že rôznorodosť občianskej 
spoločnosti by mohla zohrávať kľúčovú úlohu prostredníctvom zapojenia sociálnych 
partnerov do procesu dosahovania cieľa EÚ, pokiaľ ide o inkluzívny rast;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili investície do oblastí podnikania, začínajúcich 
podnikov a samostatnej zárobkovej činnosti ako prostriedok na vytváranie nových 
pracovných miest, najmä preto, že malé a stredné podniky a mikropodniky poskytujú viac 
ako dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore v EÚ; domnieva sa, že osobitný 
dôraz by sa mal klásť na regionálnu a miestnu úroveň; okrem toho sa nazdáva, že 
investície do sociálnych podnikov a sociálneho podnikania  poskytujú ďalšiu dobrú 
príležitosť na uspokojenie sociálnych potrieb, ktoré nie je možné uspokojiť 
prostredníctvom verejných statkov ani služieb.
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