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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 strategickú správu Komisie o vykonávaní programov politiky súdržnosti 
spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov v období 2007 – 2013 (KOM(2010)110); 
domnieva sa však, že v dôsledku celosvetovej hospodárskej recesie by správa Komisie 
mala poskytnúť dôkladnejšie a aktualizované hodnotenie vplyvu vybraných projektov, 
pokiaľ ide o tvorbu nových pracovných miest, znižovanie sociálno-ekonomických 
rozdielov, posilňovanie sociálneho začleňovania a zlepšovanie ľudského kapitálu;

2. víta už dosiahnutý pokrok vo vykonávaní projektov s významom pre usmernenie týkajúce 
sa zvýšenia počtu a zlepšenia kvality pracovných miest; dôrazne však odporúča, aby sa 
mobilizácia zdrojov na dosiahnutie cieľa znižovania chudoby stratégie Európa 2020 stala 
prioritou;

3. vyzýva členské štáty, aby znížili nadmerné administratívne náklady a prekážky, ktoré 
bránia plneniu cieľov politiky týkajúcich sa prístupu k zamestnaniu, boja proti chudobe 
a rozvoja zručností; uznáva, že disciplína „vyčleňovania“ zlepšila vykonávanie 
programov;

4. vyzýva Komisiu, aby zvýšila účinnosť ESF, pokiaľ ide o zaručenie príležitostí pre 
európskych občanov, aby boli schopní zamestnať sa a prispôsobiť sa, ako aj o vytvorenie 
podmienok pre trvalo udržateľný rast;

5. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na skutočnosť, že ESF je základným nástrojom boja proti 
chudobe, sociálnemu vylúčeniu a nezamestnanosti, zvýšila jeho potenciál, finančnú 
samostatnosť a flexibilitu a aby zjednodušila postupy, následné opatrenia a kontroly;

6. vyzýva Komisiu, aby posilnila monitorovanie pokroku podporou rozsiahleho používania 
základných ukazovateľov v národných strategických správach; zdôrazňuje potrebu 
objasniť všetky úspechy vnútroštátnych politík, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, 
podporu rovnakých príležitostí a sociálne začleňovanie pre všetky zraniteľné skupiny.


