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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. zdůrazňuje, že politika zaměstnanosti a sociální politika hrají významnou úlohu z hlediska 
udržitelného a sociálně vyváženého územního rozvoje a mohou významnou měrou přispět 
ke zmírňování regionálních nerovností, zvyšování blahobytu a vytváření rovných 
příležitostí pro všechny občany;

2. domnívá se, že územní přístup je účinným mechanizmem pro uplatňování politik 
na podporu hospodářské, sociální a územní soudržnosti a na povzbuzení rozvoje, trvalého 
vytváření důstojných pracovních míst, vzdělávání, snižování chudoby a sociálního 
začleňování, což jsou hlavní cíle strategie Evropa 2020;

3. zdůrazňuje, že boj s chudobou zahrnuje boj proti vyloučení a že se venkovské oblasti 
s nízkou hustotou obyvatel nebo stárnoucím obyvatelstvem potýkají s nedostatečným 
poskytováním zdravotnických služeb, což by do určité míry mohl vyvážit lepší přístup 
k širokopásmovým technologiím a podpora telemedicíny;

4. domnívá se, že územní přístup by se měl stát účinným mechanizmem, který bude 
podporovat malé a střední podniky při tvorbě nových trvalých pracovních míst 
a při zahajování či rozvíjení programů odborné přípravy; zastává názor, že podnikatelská 
činnost zaměřená na růst a zaměstnanost a využívání potenciálu může fungovat napříč 
územněsprávními hranicemi, a vyzývá členské státy, aby zlepšily stávající podmínky 
pro nové podnikatele, aby mohli lépe využít svého vysokého potenciálu k vytváření 
nových trvalých pracovních míst;

5. je toho názoru, že integrovaný územní přístup v případě ESF a dalších fondů EU má 
z hlediska uplatňování zásady subsidiarity na základě víceúrovňové správy zásadní 
význam; zdůrazňuje, že je důležité zajistit příslušné budování kapacit, zapojení sociálních 
partnerů a partnerů v rámci občanské společnosti a pocit sounáležitosti na místní, 
regionální a mikroregionální úrovni ve venkovských i městských oblastech mj. na základě 
proškolování v oblasti plánovacích postupů, přidělování finančních prostředků a realizace 
opatření v rámci politiky soudržnosti a také na základě širšího přístupu k informacím 
o tom, jak lépe využít zdroje EU určené na regionální rozvoj;

6. zdůrazňuje, že vytváření pevného propojení mezi politikou soudržnosti a dalšími 
evropskými politikami má velký význam z hlediska zajištění účinnosti této politiky 
při řešení současných problémů v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti;

7. zdůrazňuje, že z hlediska koncepce a realizace politiky soudržnosti je důležité zajistit 
patřičnou rovnováhu mezi nezbytnými kontrolami využívání fondů a jejich účinností;

8. poukazuje na to, že územní spolupráce a makroregionální strategie by se mohly stát 
účinnými nástroji ke zjišťování a odstraňování regionálních nerovností, jako je přístup 
ke vzdělání a pracovním příležitostem, a pro podporu konvergence mezi evropskými 
regiony;
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9. konstatuje, že jak mezi regiony, tak i v jejich rámci existují značné rozdíly 
v zaměstnanosti a sociální rozdíly, které současné ukazatele nejsou vždy schopny zachytit; 
domnívá se, že pokud je chudoba soustředěna především na makroregionální úrovni, je 
nutné ji na této úrovni také řešit; zastává názor, že programy je nutné přizpůsobit 
regionálním a subregionálním potřebám, přičemž by se měly soustřeďovat na priority, 
které odpovídají konkrétním problémům stojícím před těmito oblastmi; domnívá se, 
že ESF a další fondy EU by se měly považovat za hlavní nástroj k řešení potřeb v oblasti 
zaměstnanosti (především zaměstnanosti mládeže), přístupu ke zdravotní péči, sociálního 
začleňování a boje proti chudobě na místní úrovni; 

10. zastává názor, že pokud se má náležitým způsobem řešit otázka sociální a hospodářské 
nerovnosti, je důležité, aby se při plánování programů přihlíželo k doplňkovému 
charakteru opatření, která lze považovat za „tvrdá“ (typu ERDF, např. infrastruktura) 
a za „měkká“ (především typu ESF, např. školení); domnívá se, že tyto potřeby by měly 
být zohledňovány ve vhodných opatřeních týkajících se požadavků na tematické 
zaměření, která by měla umožňovat využívání dostatečného množství doplňkových 
zdrojů, zejména pokud jde o infrastrukturu v oblasti vzdělávání a zdravotnictví;

11. vyzývá Komisi, aby upřesnila postupy přidělování prostředků v rámci politiky soudržnosti 
na boj proti nezaměstnanosti mládeže a chudobě;

12. zdůrazňuje, že účinné řešení mnoha problémů v oblasti sociálního vyloučení a chudoby 
vyžaduje upravený a diferencovaný přístup, který musí brát v úvahu konkrétní potřeby 
daného území (jako jsou velkoměstské či venkovské oblasti);

13. domnívá se, že je nezbytné, aby se politika soudržnosti vztahovala na celé území EU, 
a proto podporuje návrh Komise na vytvoření kategorie „regionů v přechodné fázi“, což 
pomůže zajistit odpovídající cílené řešení situace v obou typech regionů, tj. v regionech 
s rostoucím i s klesajícím HDP;

14. domnívá se, že dobrovolná mobilita pracovníků a mladých absolventů v EU by mohla 
představovat jedno z možných řešení nedostatku pracovních sil na regionálních a místních 
trzích práce, a vybízí členské státy a regiony, aby této možnosti využívaly účinnějším 
způsobem, a podpořily tak regionální rozvoj a soudržnost;

15. domnívá se, že má-li být možné vytvořit účinný územní přístup, je velmi důležité 
koordinovat činnosti podporované z prostředků ESF, které probíhají na různých 
politických úrovních; je zejména toho názoru, že je nutné propojit služby v oblasti 
vzdělávání s potřebami místního pracovního trhu;

16. považuje za důležité, aby smlouvy o partnerství a operační programy poskytovaly 
komplexní analýzu nerovností v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti a potřeb 
spojených s rozvojem daných oblastí a obsahovaly také integrované strategie, které by 
zahrnovaly příslušné finanční prostředky k řešení konkrétních regionálních a místních 
potřeb zeměpisných oblastí, které jsou nejvíce zasaženy nezaměstnaností, chudobou 
a nedostatečnými zdravotnickými službami, a cílových skupin, jimž hrozí největší riziko 
diskriminace nebo sociálního vyloučení; poukazuje na to, že v této souvislosti je třeba 
věnovat zvláštní pozornost marginalizovaným skupinám obyvatel;
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17. domnívá se, že prvořadý význam má podpora výměny osvědčených postupů mezi 
členskými státy, která by měla probíhat v rámci promyšleného a účinného dlouhodobého 
plánu územního rozvoje a formou podpory trvalé zaměstnanosti za důstojných podmínek 
s cílem předcházet chudobě a nezaměstnanosti a bojovat proti nim;

18. domnívá se, že operační programy a projekty musejí být koncipovány a realizovány 
na odpovídající úrovni a že pozornost je třeba věnovat úloze měst, funkčních 
geografických území a oblastem, které řeší specifické geografické a demografické 
problémy;

19. připomíná, že je třeba usilovat o zajištění zaměstnanosti osob nacházejících se v nejvíce 
znevýhodněných podmínkách a o jejich začleňování na trh práce;

20. domnívá se, že institucionální kapacita na různých úrovních intervence je významným 
prvkem zajišťujícím úspěšné uplatňování územního přístupu;

21. vyzývá členské státy, aby na základě zásady vytváření partnerství1 zajistily v kontextu 
vypracovávání partnerských smluv a celé řady operačních programů, zejména v oblastech, 
jako je životní prostředí, sociální začleňování, rovnost mezi muži a ženami a rovné 
příležitosti, otevřený dialog, do něhož by se formou konzultací zapojily zainteresované 
strany, jako jsou místní orgány, sociální partneři a nevládní organizace; je přesvědčen, 
že pro účinné uplatňování územního přístupu při činnostech financovaných z ESF je 
nezbytné budovat mezi všemi uvedenými účastníky vzájemnou důvěru a spolupráci;

22. připomíná, že je v případě inovačních projektů, které dosáhly vynikajících výsledků v boji 
proti sociálnímu vyloučení a při zlepšování přístupu ke zdravotní péči, důležité umožnit 
uplatňování koordinačních platforem;

23. vyzývá Komisi, aby předložila plán, který by členským státům, jež se nacházejí ve velmi 
obtížné finanční situaci, usnadnil účinné využívání ESF;

24. vyzývá členské státy a Komisi, aby navrhly vhodná doporučení, která by za účelem 
účinnějšího uplatňování politiky soudržnosti vedla k upevnění politického přístupu 
vycházejícího z výsledků a doložených skutečností.

                                               
1 Pracovní dokument útvarů Komise o zásadě partnerství při využívání fondů společného strategického rámce –
základní články evropského kodexu chování v oblasti partnerství (SWD(2012)0106).
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