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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. zdůrazňuje, že v období narůstající poptávky po sociálních službách je možné, že finanční 
tlak na regionální a místní orgány vyplývající z finančních omezení bude mít negativní 
vliv na sociální soudržnost a zaměstnanost, a bude tak bránit v dosažení cílů strategie 
Evropa 2020;

2. vítá zjednodušení postupů a větší dostupnost Evropského sociálního fondu (ESF), díky 
čemuž je možné lépe a rychleji reagovat na výzvy, které současná hospodářská situace 
přináší;

3. zdůrazňuje zvláštní úlohu, kterou má ESF pro provádění strategie Evropa 2020, a to 
především díky přínosu k vysoké úrovni zaměstnanosti, produktivity a sociální 
soudržnosti;

4. vyzývá ke snížení celkové výše neuhrazených závazků (reste à liquider – RAL), neboť 
představují vážné ohrožení účinného využívání zdrojů politiky soudržnosti a jejich 
potenciálu vytvářet pracovní místa;

5. zdůrazňuje, že politika soudržnosti představuje důležitý faktor podpory veřejných
a soukromých investic, čímž přispívá k hospodářskému růstu v rámci Unie jako celku
a nejen v rámci regionů, které z investic přímo těží; 

6. upozorňuje, že správa ekonomických záležitostí EU by měla být dostatečně flexibilní, aby 
umožňovala investice podpořené politikou soudržnosti, které přispívají k růstu a k tvorbě 
pracovních míst; 

7. zdůrazňuje nutnost vyššího zapojení místních a regionálních úřadů do programování, 
provádění, sledování a vyhodnocování fondů, aby bylo zajištěno lepší propojení mezi 
strategiemi EU a strategiemi národními a regionálními; 

8. vyzývá k dalšímu zjednodušení pravidel a vyšší flexibilitě programování a řízení 
strukturálních fondů v zájmu lepšího provádění projektů a rychlejších a lepších reakcí na 
sociální výzvy a hrozby;


