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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 sociální soudržnost stejně jaké územní soudržnost jsou základními zásadami 
pro navrhování všech politika a kroků EU, jak se stanoví v článku 7 SFEU, a že jejich 
uskutečňování musí postupovat podle ustanovení článku 9 SFEU;

2. potvrzuje, že účelem politiky soudržnosti musí být udržitelný, územně a sociálně 
rovnoměrně rozložený hospodářský růst, tvorba pracovních příležitostí a uskutečňování 
evropského sociálního modelu, který v evropském hospodářství vytváří prvek soudržnosti
a konkurenceschopnosti;

3. považuje politiku soudržnosti za jeden z pilířů hospodářské politiky a dlouhodobé 
investiční strategie Unie;

4. je přesvědčen, že obtíže vyvolané hospodářskou krizí by měly Komisi vést k tomu, aby 
urychleně předložila návrh na reformu strukturálních fondů, která by byla zároveň 
ambiciózní a provázaná s cíli strategie EU2020 a mimo jiné zohledňovala postoje 
Evropského parlamentu obsažené v usnesení A7-0267/2010;

5. má za to, že má-li být strategie EU2020 úspěšná, měly by být úzce propojeny politiky 
sociální a územní soudržnosti EU uvnitř nového rámce, který upevní silné synergie mezi 
politikami EU a všemi strukturálními fondy; zdůrazňuje, že Evropský sociální fond je 
jedinečným a zvláštním nástrojem pro trh práce a sociální začleňování a jako takový je 
třeba jej posílit;

6. domnívá se, že aby mohl být využíván správným způsobem, musí se ESF soustřeďovat na 
investice do kompetencí, celoživotního vzdělávání a profesní rekvalifikace, na řádné 
fungování trhu práce a na sociální podmínky s cílem podpořit zaměstnatelnost, 
produktivitu, růst a zaměstnanost v Evropě;

7. vyzývá Komisi, aby posílila příspěvek ESF v souvislosti s budoucím uspořádáním 
strukturálních fondů; považuje za užitečné, aby ESF byl zařazen do nařízení a základního 
strategického rámce stanovujícího obecná ustanovení pro fondy soudržnosti, ale aby si 
zachoval vlastní pravidla, fungování a financování;

8. uznává nestejný dopad hospodářské krize na území a občany EU a domnívá se, že nová 
strategie využívání prostředků bude účinnější, pokud zapojí regionální i místní úrovně 
správy, které dokáží strategické cíle přizpůsobit územním specifikám, a to
i prostřednictvím strukturovaného dialogu se všemi zúčastněnými stranami;

9. vyzývá Komisi, aby předložila reformu strukturálních fondů pro větší zjednodušení 
postupů a způsobů využívání, zlepšení systému kontroly a průhlednosti při přidělování 
prostředků pro větší zviditelnění politik soudržnosti EU.


