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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:

1. zdůrazňuje, že v období narůstající poptávky po kvalitních sociálních službách má tlak na 
regionální a místní orgány vyplývající z finančních omezení negativní vliv na sociální 
soudržnost, vzdělávání a udržitelnou zaměstnanost; zdůrazňuje, že regionální a místní 
orgány se potýkají s překážkami při řešení problémů, jako je chudoba, sociální vyloučení,
a zároveň tedy i při dosahování cílů strategie Evropa 2020;

2. zdůrazňuje zvláštní úlohu, kterou má Evropský sociální fond (ESF) pro provádění 
strategie Evropa 2020, a to především díky přínosu k vysoké úrovni udržitelné 
zaměstnanosti a produktivity, přičemž současně přispívá k boji s chudobou a sociálním 
vyloučením stejně jako k narůstající sociální soudržnosti;

3. vítá zjednodušení postupů spojených s prováděním ESF a větší dostupnost fondu, a to 
především pro menší projekty na místní úrovni, díky čemuž je možné lépe a rychleji 
reagovat na výzvy, které přináší složitá hospodářská a sociální situace, a je zajištěna širší 
účast přijímajících organizací v provádění investic; v této souvislosti zdůrazňuje důležitost 
nového nástroje pro místní rozvoj vedený obcemi, který umožní, aby akční skupiny na 
místní úrovni rozvíjely a prováděly místní strategie zaměstnanosti; vyzývá členské státy, 
aby v probíhajícím procesu plánování tyto příležitosti vytvořily, čímž umožní využít 
obrovský potenciál místních akčních skupin pro inovace;

4. věří, že výdaje na soudržnost by měly členským státům poskytnout dostatečnou flexibilitu 
pro řešení jejich vlastních dosud nevyřešených politických problémů, aby mohly 
dosáhnout cílů strategie EU 2020;

5. zdůrazňuje, že je důležité se přizpůsobit stávajícím rozpočtovým omezením napříč 
Evropou a zároveň i nadále investovat do budoucnosti; připomíná členským státům, že 
úkolem není zvyšovat výdaje, ale to, aby byly výdaje účinnější;

6. připomíná, že na konci roku 2012 nebylo možné z ESF uhradit žádosti o platbu ve výši 
4,2 mld. EUR a že tyto prostředky jsou vypláceny za využití finančního krytí pro rok 
2013; zdůrazňuje negativní dopad takovéhoto finančního převádění na finanční situaci 
místních a regionálních orgánů a příjemců plateb; dále zdůrazňuje, že z celkové částky 
11,2 mld. EUR stanovených pro opravný rozpočet č. 2/2013 je 3,253 mld. EUR určeno 
ESF a příděl těchto prostředků by měl být proveden v plné výši, pravděpodobně 
nadvakrát; požaduje politický závazek Rady k tomu, že do konce tohoto roku budou 
splaceny všechny právní závazky splatné v roce 2013;

7. vyzývá ke snížení celkové výše neuhrazených závazků (reste à liquider – RAL), neboť 
představují vážné ohrožení účinného využívání politiky soudržnosti a zabraňují budoucím 
investicím do růstu a zaměstnanosti; vyzývá členské státy, aby v této souvislosti 
podporovaly regionální a místní orgány v co nejlepším využívání dostupných prostředků 
fondů soudržnosti a strukturálních fondů za pomoci přesného plánování projektů a žádostí
a aby zajistily vhodnou podporu pro spolufinancování;
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8. zdůrazňuje, že politika soudržnosti představuje důležitý faktor podpory veřejných
a soukromých investic, přičemž má potenciál pro rozvoj dobré správy a veřejné účasti na 
všech úrovních, čímž zároveň přispívá k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
udržitelnému rozvoji a sociální soudržnosti v rámci Unie jako celku a také v rámci 
regionů, které z investic přímo těží, díky čemuž zajišťuje solidaritu mezi evropskými 
občany a evropskými regiony; vyzývá členské státy, aby zajistily, že místním subjektům 
jsou i v období krize nadále poskytovány nutné finanční zdroje, aby byly schopny 
využívat strukturální fondy;

9. jednoznačně podporuje změnu v prioritách v oblasti výdajů , aby se zajistilo, že členské 
státy budou investovat do dlouhodobého růstu včetně investic do mikropodniků a malých
a středních podniků, které mohou hrát důležitou úlohu při rozvíjení konkurenceschopnosti 
členských států; 

10. zdůrazňuje, že místní hospodářství je pro obce hlavním faktorem jejich obnovy a to je 
během současné krize velmi důležité; v této souvislosti upozorňuje především na 
hospodářské a společenské dopady sociální ekonomiky na zlepšování sociální soudržnosti 
na místní úrovni; vyzývá členské státy, aby sociální ekonomice poskytly možnosti získání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů pro období let 2014–2020;

11. zdůrazňuje úlohu, kterou místní a regionální orgány mohou plnit při posilování 
udržitelného růstu a vytváření pracovních míst, obnovování sociálních struktur a podpoře 
obnovitelných zdrojů energie, inteligentních sítí a udržitelné mobility;

12. zdůrazňuje, že správa ekonomických záležitostí EU by měla být dostatečně flexibilní, aby 
umožňovala investice podpořené politikou soudržnosti, které přispívají k růstu a k tvorbě 
pracovních míst, pokud tyto investice nevedou v členských státech k překračování úrovně 
dluhu a schodku, které byly schváleny v obnoveném Paktu o stabilitě a růstu;

13. zdůrazňuje nutnost vyššího zapojení místních a regionálních orgánů, případně sociálních 
partnerů a dalších příslušných partnerů, do programování, provádění, sledování
a vyhodnocování strukturálních fondů, aby bylo zajištěno lepší propojení mezi strategiemi 
EU a strategiemi národními a regionálními; vyzývá místní a regionální orgány, aby, 
kdykoliv je to možné, rozvíjely účast občanské společnosti, a tak byla projektům zajištěna 
nutná podpora a financování pro dosažení jejich cílů;

14. vyzývá k větší transparentnosti využívání fondů a k lepší komunikaci, které povedou
k širšímu přijetí odpovědnosti, uznání či kontrole využívání fondů;

15. vyzývá k dalšímu zjednodušení pravidel a vyšší flexibilitě a transparentnosti 
programování a řízení strukturálních fondů, které umožní lepší provádění projektů
a rychlejší a lepší odpovědi na sociální výzvy a hrozby;

16. zdůrazňuje, že neexistuje žádný přímý vztah mezi výsledky dosaženými v rámci 
regionální politiky a makroekonomickou výkonností členského státu a že regiony by 
neměly být trestány za selhání, k němuž dojde na úrovni členského státu při dodržování 
postupů souvisejících se správou ekonomických záležitostí; domnívá se, že uložení 
dodatečných sankcí by proto mohlo zhoršit problémy těch členských států, které již čelí 
makroekonomickým potížím, a že stanovení makroekonomických podmínek proto není 



AD\941392CS.doc 5/6 PE510.825v03-00

CS

přijatelné.
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