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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 piatu správu Európskej komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá 
navrhuje budúce smerovanie politiky v tejto oblasti, a to predovšetkým jej prepojenie 
so stratégiou Európa 2020, ako aj spoločný strategický rámec, na základe ktorého sa ciele 
stratégie Európa 2020 stanú prioritnými investíciami;

2. súhlasí so zámerom vytvoriť nové makroregionálne stratégie a žiada, aby sa prijali 
opatrenia, ktoré umožnia zistiť regionálne rozdiely a vyrovnať ich, napr. v oblasti prístupu 
k zamestnaniu a vzdelaniu;

3. trvá na tom, že ESF zásadným spôsobom podporuje politiky trhu práce a zohráva 
významnú úlohu pri posilňovaní sociálneho začleňovania;

4. žiada zvýšiť účinnosť ESF prostredníctvom činností, ktoré sa budú vo väčšej miere 
zameriavať na výsledky, a na tento účel považuje za nevyhnutné, aby sa ex ante vymedzili 
jasné a merateľné ciele a ukazovatele výsledkov;

5. vyzýva Komisiu, aby zvýšila viditeľnosť zásahov ESF a aby tento fond vo väčšej miere 
sprístupnila a umožnila mu výraznejšie podporovať začleňovanie do trhu práce, najmä 
zavedením programov celoživotného vzdelávania, ktoré pomôžu pracovníkom prispôsobiť 
ich schopnosti požiadavkám trhu práce;

6. domnieva sa, že treba dosiahnuť lepšiu harmonizáciou medzi jednotlivými štrukturálnymi 
fondmi a najmä zlepšiť súčinnosť medzi ESF a EFRR;

7. zdôrazňuje, že treba osobitnú pozornosť venovať rozvoju inovácie a schopnosti MSP, 
ktoré sa najvýznamnejšou mierou podieľajú na tvorbe pracovných miest, vytvárať 
projekty;

8. žiada Komisiu a členské štáty, aby zjednodušili postupy a znížili nadmerné 
administratívne poplatky, ako aj ostatné prekážky plnenia cieľov Európskej únie v oblasti 
rastu a tvorby pracovných miest.


