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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 strategickou zprávu Komise o provádění programů politiky soudržnosti 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů (2007−2013) (KOM(2010)110); domnívá se 
však, že v důsledku celosvětové hospodářské recese by měla zpráva Komise poskytnout 
důkladnější aktualizované hodnocení dopadu vybraných projektů na vytváření pracovních 
míst, snížení hospodářských a sociálních rozdílů, podporu sociálního začleňování a rozvoj 
lidského kapitálu;

2. vítá pokrok dosažený při realizaci projektů týkajících se pokynů „většího počtu a vyšší 
úrovně pracovních míst“; doporučuje však důrazně, že by se uvolňování prostředků 
na zmírnění chudoby, jež je jedním z cílů strategie Evropa 2020, stalo prioritou;

3. vyzývá členské státy ke snížení nadměrných administrativních nákladů a odstranění 
překážek, které brání v dosažení politických cílů v oblasti přístupu k pracovním 
příležitostem, boje proti chudobě a rozvoje dovedností; uvědomuje si, že kázeň 
„vyčleňování“ zlepšila uplatňování programů;

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti Evropského sociálního fondu (ESF) tak, aby 
evropským občanům zajišťoval příležitosti ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti 
a adaptability a vytvořil podmínky pro trvale udržitelný růst;

5. s ohledem na to, že je ESF základním nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu vyloučení 
a nezaměstnanosti, vyzývá Komisi, aby posílila potenciál ESF, jeho finanční nezávislost 
a pružnost a zjednodušila postupy, následná opatření a jejich kontrolu;

6. vyzývá Komisi, aby podpořila sledování pokroku posílením rozšířeného využívání 
klíčových ukazatelů v národních strategických zprávách; zdůrazňuje potřebu objasnit 
úspěchy vnitrostátních politik v souvislosti s vytvářením nových pracovních míst, 
prosazováním rovných příležitostí a sociálním začleňováním všech zranitelných skupin.


