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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. zdůrazňuje, že politika zaměstnanosti a sociální politika hrají v územním rozvoji 
významnou úlohu a mohou významnou měrou přispět k dosažení cílů politiky 
soudržnosti;

2. domnívá se, že územní přístup je účinným mechanismem pro podporu rozvoje, 
zaměstnanosti, vzdělávání a snižování chudoby, což jsou hlavní cíle strategie Evropa 
2020;

3. je přesvědčen, že integrovaný územní přístup je pro ESF klíčový při uplatňování zásady 
subsidiarity prostřednictvím víceúrovňové správy, a zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
dostatečnou kapacitu na místní i regionální úrovni;

4. konstatuje, že existují značné rozdíly v zaměstnanosti a sociální rozdíly jak mezi regiony 
navzájem, tak v regionech samotných; je přesvědčen, že programy je třeba přizpůsobit 
regionálním a subregionálním potřebám, a domnívá se, že ESF by měl nadále podporovat 
rozvoj místních přístupů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování;

5. pokládá za důležité, aby smlouvy o partnerství a operační programy poskytovaly 
souhrnnou analýzu rozdílů a potřeb jednotlivých území v oblasti rozvoje spolu 
s integrovanými strategiemi zaměřenými na konkrétní potřeby těch zeměpisných oblastí, 
které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností a chudobou, a cílových skupin, jimž hrozí 
největší riziko diskriminace nebo sociálního vyloučení, zvláště pak s ohledem na 
marginalizované skupiny obyvatel;

6. vyzývá členské státy, aby zajistily otevřený dialog se zúčastněnými stranami ohledně 
přípravy smluv o partnerství a operačních programů; je přesvědčen, že pro účinnější 
využití územního přístupu v činnostech financovaných z ESF je klíčové budovat mezi 
účastníky vzájemnou důvěru.


