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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. vítá pátou zprávu Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, která navrhuje 
budoucí směry politiky v této oblasti, konkrétně její propojení se strategií Evropa 2020 a 
vytvoření společného strategického rámce, který byl cíle strategie Evropa 2020 převáděl 
na prioritní investice;

2. schvaluje úmysl rozvinout nové makroregionální strategie a žádá, aby byla přijata opatření 
ke zjištění regionálních rozdílů a jejich potírání, například pokud jde o přístup 
k zaměstnání a vzdělávání;

3. trvá na tom, že ESF poskytuje klíčovou podporu politikám zaměřeným na trh práce a hraje 
významnou úlohu při podpoře sociálního začlenění;

4. žádá zvýšení účinnosti ESF prostřednictvím činností více zaměřených na výsledky a 
z tohoto důvodu považuje za nezbytné, aby byly předem stanoveny cíle a jasné a měřitelné 
ukazatele výsledků;

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila viditelnost zásahů ESF a aby tento fond zpřístupnila a 
umožnila mu lépe podporovat začleňování na trh práce, zejména zavedením kurzů 
celoživotního vzdělávání, které podporují přizpůsobení schopností pracovníků 
požadavkům trhu práce;

6. domnívá se, že je třeba dosáhnout lepší harmonizace mezi různými strukturálními fondy a 
zejména zlepšit součinnost mezi ESF a EFRR;

7. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost rozvoji inovace a schopností MSP v 
oblasti vytváření projektů, vzhledem k tomu, že MSP patří k hlavním subjektům 
vytvářejícím pracovní místa;

8. žádá Komisi a členské státy, aby zjednodušily postupy,snížily nadměrnou administrativní 
zátěž a odstranily překážky, které brání plnění cílů Evropské unie v oblasti růstu a tvorby 
pracovních míst.


