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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. zdôrazňuje, že v čase rastúceho dopytu po sociálnych službách môže mať finančný tlak 
na regionálne a miestne orgány z dôvodu finančných obmedzení negatívny vplyv 
na sociálnu súdržnosť a zamestnanosť, a tak brániť dosiahnutiu cieľov stratégie 
Európa 2020;

2. víta zjednodušenie postupov a zlepšenie dostupnosti Európskeho sociálneho fondu (ESF), 
ktorý umožňuje lepšiu a rýchlejšiu reakciu na výzvy spojené so súčasnou hospodárskou 
situáciou;

3. zdôrazňuje osobitnú úlohu ESF pri vykonávaní stratégie Európa 2020, ktorá spočíva 
najmä v jeho prínose k vysokej miere zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti;

4. žiada zníženie celkovej úrovne nesplatených záväzkov (RAL), ktoré predstavujú vážnu 
hrozbu pre účinné využívanie zdrojov politiky súdržnosti, a tak brzdia potenciál 
vytvárania nových pracovných miest; 

5. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je dôležitým faktorom pri stimulovaní verejných 
a súkromných investícií, čím prispieva k hospodárskemu rastu v Únii ako celku a nielen 
v regiónoch, ktoré z nej priamo profitujú; 

6. zdôrazňuje, že správa ekonomických záležitostí EÚ by mala byť dostatočne pružná, 
aby umožnila investície stimulované politikou súdržnosti na podporu rastu a vytvárania 
nových pracovných miest; 

7. zdôrazňuje potrebu zvyšovania účasti miestnych a regionálnych orgánov na plánovaní, 
vykonávaní, monitorovaní a hodnotení fondov, čím by sa zaručilo lepšie prepojenie 
stratégií EÚ, ako aj národných a regionálnych stratégií; 

8. vyzýva k ďalšiemu zjednodušeniu pravidiel a zvýšeniu pružnosti pri plánovaní 
a spravovaní štrukturálnych fondov, čo by umožnilo lepšie vykonávanie projektov, 
ako aj rýchlejšie a primeranejšie reakcie na sociálne výzvy a hrozby; 


