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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. připomíná, že hospodářská, sociální a územní soudržnost jsou základními zásadami pro 
navrhování všech politik a kroků EU, jak jsou stanoveny v článku 4 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), a že jejich uskutečňování musí postupovat podle ustanovení 
článku 9 SFEU;

2. poukazuje na to, že účelem politiky soudržnosti by měl být udržitelný, rozumný
a začlenění podporující územně a sociálně rovnoměrně rozložený hospodářský růst, 
zmenšení rozdílů v rozvoji regionů, tvorba pracovních míst, zlepšení kvality života, 
školení pracovníků pro nová pracovní místa, včetně v oblasti udržitelné ekonomiky, 
sociální a územní soudržnost a uskutečňování evropského sociálního modelu, který
v evropském hospodářství vytváří prvek soudržnosti a konkurenceschopnosti;

3. potvrzuje, že politika soudržnosti by měla být využívána k dosažení udržitelného růstu 
napříč EU a k spravedlivému a rovnoměrnému rozdělení bohatství s cílem snižovat 
socioekonomické nerovnosti mezi regiony EU;

4. považuje politiku soudržnosti za jeden z pilířů hospodářské politiky EU upřednostňující 
dlouhodobou investiční strategii a sociální začlenění; považuje politiku soudržnosti za 
záruku podpory nejméně rozvinutých regionů a znevýhodněných skupin, což povede
k vyrovnanému a harmonickému rozvoji Evropské unie; konstatuje, že evropská přidaná 
hodnota spočívá v tom, že jsou všichni schopni těžit z hospodářských úspěchů EU; 
domnívá se proto, že politika soudržnosti by měla i nadále zůstat samostatnou politikou
a měla by být řádně financována;

5. bere na vědomí, že integrovaný přístup politiky soudržnosti, který uvádí cíle různých 
odvětví v soulad s potřebami a potenciálem regionů, je cennou součástí, která přispívá
k její efektivitě, a proto je třeba ho zachovat a dále posilovat;

6. je přesvědčen, že obtíže vyvolané hospodářskou krizí by měly Komisi vést k tomu, aby 
urychleně předložila návrh na přezkum strukturálních fondů, který by byl provázaný s cíli 
strategie EU2020 a mimo jiné zohledňoval potřeby a možnosti členských států a regionů
a také postoje obsažené v usnesení Parlamentu o finanční, hospodářské a sociální krizi: 
doporučení týkající se opatření a iniciativ, které mají být přijaty (zpráva v polovině 
období)1, a prozkoumala nové možnosti spolufinancování politik sociálních inovací;

7. je přesvědčen, že politiky soudržnosti by měly více využívat svou ekonomickou složku, 
aby se lépe doplňovaly s jinými existujícími evropskými politikami za účelem konsolidace 
hospodářského růstu vytvářením pracovních míst a zvýšením zaměstnanosti;

8. má za to, že má-li být strategie EU2020 úspěšná, měly by být úzce propojeny nástroje 
sociální a územní soudržnosti EU uvnitř nového společného rámce, který vytvoří silné 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0376.
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synergie mezi politikami EU a všemi strukturálními fondy; zdůrazňuje, že každý společně 
zastřešený nástroj vyžaduje vlastní zvláštní pravidla a cíle, aby mohla být zajištěna 
vhodně navržená podpora; zdůrazňuje, že Evropský sociální fond je hlavním a specificky 
zaměřeným nástrojem pro trh práce a sociální začleňování a že sociální začleňování jako 
takové je třeba posílit, aby se dosáhlo cílů strategie Evropa 2020; domnívá se, že stávající 
pravidlo o překrývání se EFRR a ESF je mimořádně vhodné pro zjednodušení čerpání 
prostředků zejména na místní integrované projekty a pro posílení synergií;

9. domnívá se, že v době dramatických dopadů hospodářské a sociální krize, které také 
prohloubily rozdíly mezi regiony, by postupy pro použití těchto prostředků měly rychle 
reagovat na regionální nebo sociální problémy a nedostatky, a to i prostřednictvím 
cílenějších intervencí;

10. domnívá se, že aby mohl být ESF využíván správným způsobem, musí se soustřeďovat na 
investice do dovedností, celoživotního vzdělávání, přičemž musí také zohlednit nové 
klíčové kompetence související s udržitelným rozvojem, a rekvalifikace, na řádné 
fungování trhu práce, vytváření pracovních příležitostí a na sociální podmínky, na výzkum
a inovace pro usnadnění přechodu k udržitelnému ekologickému hospodářství s cílem 
podpořit zaměstnatelnost, produktivitu, růst, odpovídající mzdu, kvalitu života
a zaměstnanost v Evropě, a také na opatření pro boj proti chudobě a dosažení sociálního 
začlenění;

11. zdůrazňuje, že ESF coby podpůrný nástroj celoživotního vzdělávání, získávání kvalifikace
a změny kariérního zaměření by měl být považován za základní, avšak ne plně využívaný 
zdroj pro podporu evropského komplexního a efektivního růstu a konkurenceschopnosti 
založené na vědomostech;

12. zdůrazňuje, že ESF nejen obecně přispívá k dosažení všech cílů strategie EU 2020, ale 
konkrétněji také představuje hlavní evropský nástroj financování projektů přispívajících
k dosažení dvou specifických cílů této strategie – zvýšení zaměstnanosti ve věkové 
skupině 20-64 let na 75 % a vymanění více než 20 milionů osob z chudoby;

13. vyzývá Komisi, aby posílila roli ESF v souvislosti s budoucím uspořádáním strukturálních 
fondů, aby se umožnilo lepší provádění integrovaných opatření; považuje za užitečné, aby 
byl ESF zařazen do nařízení a základního strategického rámce stanovujícího obecná 
ustanovení pro fondy soudržnosti, ale aby si zachoval vlastní pravidla, fungování
a financování; konstatuje, že předchozí zkušenosti ukazují, že ESF a EFRR dohromady, 
přičemž využito bylo až 10 % financování z ESF, přinesly úspěšné a udržitelné výsledky
a že tyto pružné postupy musí být uplatňovány i nadále; vyzývá Komisi, aby v případě 
potřeby usilovala o zvýšení finančních prostředků pro strukturální fondy, zejména
u operačních programů ESF v budoucnu na podporu zaměstnatelnosti, s definicí jasných
a jednoduchých pravidel, která umožňují koordinovanější využívání zdrojů;

14. je přesvědčen, že rozvoj lidských zdrojů a lepší šíření informací jsou podmínkou 
úspěšného čerpání prostředků a důsledné realizace různých projektů;

15. považuje za důležité podporovat přizpůsobování dovedností pracovníků trhu práce
a přizpůsobit programy celoživotního vzdělávání podpoře pracovních míst s potenciálem 
pro budoucnost v rychle se vyvíjející znalostní společnosti;
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16. upozorňuje na úlohu, kterou má Evropský fond pro regionální rozvoj při efektivním 
využívání Evropského sociálního fondu, s ohledem na to, že EFRR zodpovídá za 
vytvoření podmínek, jako je vhodná infrastruktura a přiměřená dostupnost, bez čehož by 
investice týkající se zaměstnanosti nemohly být účinné;

17. uznává nestejný dopad hospodářské krize na území a občany EU; domnívá se, že nová 
strategie využívání prostředků bude účinnější, pokud zapojí regionální i místní úrovně 
správy, které dokáží strategické cíle přizpůsobit místním podmínkám, a to
i prostřednictvím strukturovaného dialogu se všemi zúčastněnými stranami, organizacemi 
podporujícími práva na rovnost pohlaví, sociálními partnery a nevládními organizacemi, 
ale také finančními a bankovními institucemi; zdůrazňuje potřebu ponechat při 
formulování politických požadavků dostatečný prostor pro regionální a místní požadavky;

18. považuje aktivní účast sociálních partnerů formou trvalého sociálního a územního dialogu 
za životně důležitou pro efektivnější využívání prostředků;

19. zdůrazňuje, že hospodářská krize ještě více zvýšila naléhavost přijetí opatření v odvětvích, 
na která se vztahuje Evropský sociální fond, jež by podpořila zejména zaměstnanost, 
změnu kariérní orientace, sociální začlenění a odstraňování chudoby;

20. vyzývá Komisi, aby předložila reformu strukturálních fondů pro větší zjednodušení 
postupů a pravidel jejich využívání, aby bylo zajištěno, že z nich mají prospěch i malé 
podniky, zejména s ohledem na nevyužití části prostředků poskytnutých EU, zlepšení 
systému sledování a hodnocení a zvýšení transparentnosti přidělování prostředků a větší 
zviditelnění politik soudržnosti EU; domnívá se, že se proto musí reforma soustředit na 
vstřícnost vůči uživateli a rovněž zajistit, že koneční uživatelé obdrží schválené 
prostředky rychleji a nesetkají se s problémy s likviditou zapříčiněnými tím, že členský 
stát prostředky zadržuje;

21. vyzývá k zavedení pobídek, které by vedly k úspěšným výsledkům, a považuje za 
nezbytné, aby byly prostředky vyhrazovány na jasné a měřitelné cíle podle účelu každého
z nich, díky čemuž by bylo možné přesněji hodnotit provádění;

22. vyzývá k vytvoření systému jednoho správního místa, které by poskytovalo praktické 
vedení, informace a rady pro zúčastněné strany, aby se zajistilo, že bude mít veřejnost 
dostatečné a aktuální informace; naléhavě vyzývá k tomu, aby byla na tento krok vedoucí
k zjednodušení upozorněna veřejnost, aby se tak množství požadovaných informací 
snížilo na minimum.
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