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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. pripomína, že sociálna a územná kohézia sú v súlade s článkom 7 ZFEÚ základné zásady, 
ktoré určujú všetky politiky a činnosti EÚ, a že ich pri ich uskutočňovaní sa musí 
uplatňovať článok 9 ZFEÚ;

2. potvrdzuje, že cieľom kohéznych politík musí byť trvalo udržateľný hospodársky rast, 
ktorý je z územného aj sociálneho hľadiska rovnomerne rozdelený, tvorba pracovných 
príležitostí a realizácia európskeho sociálneho modelu, ktorý patrí ku kohézii 
a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva;

3. považuje kohéznu politiku za jeden z pilierov hospodárskej politiky a dlhodobej 
investičnej stratégie Únie;

4. je presvedčený, že ťažkosti spôsobené hospodárskou krízou by mali Komisiu podnietiť 
k tomu, aby urýchlene predložila ambiciózny a dôsledný návrh reformy štrukturálnych 
fondov s cieľmi stanovenými v stratégii EÚ 2020, ktorý by okrem iného bral do úvahy 
pozície Európskeho parlamentu uvedené v uznesení A7-0267/2010;

5. domnieva sa, že pre úspech stratégie EÚ 2020 musia byť politiky sociálnej a územnej 
kohézie EÚ úzko prepojené v novom rámci, ktorý určuje silné synergie medzi politikami 
EÚ a všetkými štrukturálnymi fondmi; zdôrazňuje, že Európsky sociálny fond je jediným 
a osobitným nástrojom určeným pre trh práce a sociálne začlenenie, a preto je ho nutné 
posilniť;

6. myslí si, že ak sa má ESF využívať účelne, musí sa sústreďovať na investície do znalostí, 
ďalšieho odborného vzdelávania a rekvalifikácie, na správne fungovanie trhu práce a 
na sociálne podmienky s cieľom podporovať uplatniteľnosť, produktivitu, rast 
a zamestnanosť v Európe;

7. žiada Komisiu, aby v kontexte budúcej podoby štrukturálnych fondov rozšírila príspevok 
ESF; považuje za užitočné, aby bol ESF zahrnutý do nariadenia a strategického rámca 
určujúceho základné ustanovenia o kohéznych fondoch, pričom si zachová vlastné 
pravidlá, fungovanie aj financovanie;

8. uvedomuje si nerovnomerný dopad hospodárskej krízy na územie a občanov EÚ, 
a domnieva sa, že nová stratégia využívania fondov by bola účinnejšia vtedy, ak by 
zahrnula aj regionálne a miestne úrovne riadenia, ktoré by boli schopné aj 
prostredníctvom štruktúrovaného dialógu so všetkými zúčastnenými stranami prispôsobiť 
strategické ciele charakteristickým podmienkam jednotlivých oblastí; 

9. žiada Komisiu, aby predložila reformu štrukturálnych fondov s cieľom zjednodušiť 
postupy a spôsoby použitia, zlepšiť systémy kontroly a transparentnosť prideľovania 
prostriedkov v záujme zvýšenia pozornosti kohéznym politikám EÚ.


