
PA\897615SK.doc PE486.158v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2011/2312(INI)

29.3.2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k optimalizácii úlohy územného rozvoja v politike súdržnosti
(2011/2312(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Filiz Hakaeva Hyusmenova



PE486.158v01-00 2/3 PA\897615SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\897615SK.doc 3/3 PE486.158v01-00

SK

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. zdôrazňuje, že politika zamestnanosti a sociálna politika zohrávajú dôležitú úlohu 
v územnom rozvoji a významne prispievajú k dosiahnutiu cieľov politiky súdržnosti;

2. domnieva sa, že územný prístup môže byť účinným mechanizmom na podporu rozvoja, 
zamestnanosti, vzdelávania a zníženia chudoby, ktoré sú ústrednými cieľmi stratégie 
Európa 2020;

3. domnieva sa, že integrovaný územný prístup vo vzťahu k Európskemu sociálnemu fondu 
(ESF) je nevyhnutný na uplatňovanie zásady subsidiarity prostredníctvom 
viacúrovňového riadenia, a zdôrazňuje význam zabezpečenia primeranej kapacity na 
miestnej a regionálnej úrovni;

4. pripomína, že medzi regiónmi aj v rámci regiónov existujú značné sociálne rozdiely 
a rozdiely v zamestnanosti; domnieva sa, že programy treba prispôsobiť regionálnym 
a subregionálnym potrebám a zastáva názor, že Európsky sociálny fond musí naďalej 
podporovať rozvoj miestnych prístupov v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia;

5. považuje za dôležité, aby partnerské zmluvy a operačné programy zabezpečovali 
komplexnú analýzu rozdielov a rozvojových potrieb území a integrované stratégie na 
riešenie osobitných potrieb tých zemepisných oblastí, ktoré sú najviac postihnuté 
nezamestnanosťou a chudobou, alebo cieľových skupín, ktoré sú najviac ohrozené 
diskrimináciou či sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizované 
spoločenstvá;

6. vyzýva členské štáty, aby pri príprave partnerských zmlúv a operačných programov 
zabezpečili otvorený dialóg so zainteresovanými stranami; domnieva sa, že na účinné 
využívanie územného prístupu v opatreniach financovaných z Európskeho sociálneho 
fondu je nevyhnutné vybudovať vzájomnú dôveru medzi zúčastnenými stranami.


