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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu tvorby nových pracovních příležitostí má v novém 
udržitelném hospodářství rozhodující úlohu politika soudržnosti EU, protože napomáhá 
odstraňovat regionální rozdíly a podporovat hospodářství s cílem dosáhnout plné 
zaměstnanosti; upozorňuje na roli regionálních a místních orgánů při prosazování 
udržitelného hospodářství, zdůrazňuje, že regiony by měly využívat evropské strukturální 
fondy a Fond soudržnosti pro iniciativy na vytváření nových, udržitelných a trvalých 
pracovních míst a zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy využívaly Evropský 
sociální fond k investování do dovedností, zaměstnanosti, odborné přípravy a rekvalifikací
s cílem vytvořit větší počet pracovních míst a zlepšit jejich kvalitu prostřednictvím 
národních, regionálních a místních projektů; věří, že profesní zkušenosti starších lidí 
mohou rovněž napomoci těmto iniciativám, vzhledem ke skutečnosti, že se zvyšuje podíl 
starších osob v populaci EU; doporučuje, aby regionální a místní orgány udržovaly 
odpovídající a trvalé kontakty s podnikatelským prostředím, zaměstnaneckými 
organizacemi, odborovými svazy a nevládními organizacemi s cílem předpovídat 
střednědobé a dlouhodobé potřeby pracovního trhu;

2. zdůrazňuje v této souvislosti význam konceptu integrovaného rozvoje měst a skutečnost, 
že udržitelná revitalizace znevýhodněných městských oblastí by mohla být zdrojem 
inspirace; domnívá se, že předpokladem pro výše uvedené je jasný politický rámec včetně 
zachování podpory městského rozměru ve strukturálních fondech;

3. zdůrazňuje, že v souvislosti se stávající hospodářskou krizí a s ohledem na problémy 
spojenými se změnou klimatu je nanejvýše důležité podporovat rozvoj ekologického 
hospodářství; poukazuje na skutečnost, že místní a regionální orgány hrají klíčovou roli na 
cestě k udržitelnějšímu hospodářství, zejména díky tomu, že jsou schopny posílit vztahy 
mezi vzdělávacími institucemi, středisky odborné přípravy a výzkumnými centry a MSP; 
zdůrazňuje, že v této souvislosti představuje politika soudržnosti EU klíčový nástroj, který 
může prostřednictvím inteligentní energetické politiky pomoci nejen v boji se změnou 
klimatu, ale zároveň občanům nabízí perspektivu nových ekonomických a pracovních 
příležitostí; 

4. poukazuje na skutečnost, že jednotlivé evropské regiony jsou různě postiženy změnou 
klimatu a že podle studie Komise1 jsou změnou klimatu zasaženy zejména regiony jižní
a východní Evropy, kde žije více než jedna třetina obyvatel Evropské unie, že změna 
klimatu nejvíce postihuje nejvíce zranitelné skupiny obyvatel a že důsledkem může být 
prohloubení regionálních a sociálních rozdílů;

5. uznává, že místní a regionální orgány hrají důležitou úlohu při vzdělávání, které je 
základem k získání dalších dovedností zaměřených na budoucnost, a to i prostřednictvím 

                                               
1 Pracovní dokument útvaru Komise s názvem „Regions 2020 – An Assessment of Future Challenges for EU Regions“ z listopadu 2008, 
dostupný na následující adrese:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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celoživotního vzdělávání a rekvalifikace; zdůrazňuje, že rámcové podmínky pro 
vzdělávání a odbornou přípravu mladých lidí, včetně těch, kteří opustí školu bez dosažení 
příslušné kvalifikace, v mnoha státech stanovují regionální a místní orgány; vybízí proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy k budování vzdělávacích infrastruktur, zejména
ve znevýhodněných městských oblastech a regionech, a aby prostřednictvím této podpory 
umožnily vytvořit komplexní a inkluzivní vzdělávací systémy; poukazuje na významný 
potenciál (na úrovni vzdělávání a odborné přípravy), který se nabízí v rámci spolupráce 
mezi místními a regionálními orgány a firmami a sdruženími, pokud jde o vytváření 
udržitelných pracovních míst v oblastech místní veřejné dopravy, městské mobility, 
vzdělávání, výzkumu a vývoje a pokud jde o zdůraznění hlediska rovných příležitostí;

6. zdůrazňuje význam Evropského fondu pro regionální rozvoj pro vytváření skupin na 
regionální úrovni prostřednictvím propojení výzkumu, inovací a infrastruktury na místní 
úrovni v rámci nových technologií, jako např. obnovitelné energie nebo energetické 
účinnosti; dále zdůrazňuje, že zejména v městských oblastech mají regionální a místní 
orgány nejlepší postavení a nejvíce možností pro vytvoření podmínek nezbytných pro 
rozvoj skupin inovativních podniků; zdůrazňuje, že vytváření těchto skupin může být 
rozhodujícím podnětem pro místní hospodářský rozvoj a může vytvořit nová pracovní 
místa v regionech; 

7. je si vědom skutečnosti, že unijní, vnitrostátní a regionální programy financování jsou
i nadále velmi nekoordinované, a s ohledem na splnění cílů strategie Evropa 2020 proto 
zdůrazňuje, že je potřeba dosáhnout lepší koordinace mezi jednotlivými programy na více 
úrovních a podporovat soulad různých společných politik prostřednictvím strukturálních 
fondů a fondů pro rozvoj zemědělství a venkova, rámcového programu pro výzkum
a rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace;

8. zdůrazňuje přínos celoživotního vzdělávání a vyzývá členské státy, aby důkladně 
zmapovaly místní potenciál s cílem zorganizovat odborné vzdělávání, které by reagovalo 
na poptávku a které by propojilo dostupné zdroje s aktuálními potřebami, a s cílem 
obnovit prestiž středního odborného vzdělávání zajištěním výuky na vysoké úrovni 
zejména v regionech, kde místní potenciál a tradiční oblasti pracovní činnosti vyžadují 
specifické dovednosti a plně rozvinuté znalosti; vyzývá Komisi, aby členským státům 
poskytla dostatečnou technickou podporu při mapování místních potřeb, a konstatuje, že 
střední odborné školy na vysoké úrovni mohou přispět k postupnému snížení 
nezaměstnanosti absolventů škol a k udržitelné zaměstnanosti;

9. zdůrazňuje, že MSP hrají klíčovou úlohu při podpoře inovací v Evropě; vyzývá soukromý
i veřejný sektor, aby využil Evropský sociální fond k podpoře podnikatelského ducha
a schopností mezi mladými lidmi a k poskytování profesního poradenství osobám, které 
čelí nezaměstnanosti;

10. zdůrazňuje význam geografické mobility zaměstnanců zaručené Smlouvami; uznává, že 
zlepšení mobility díky kvalitní místní veřejné dopravě zlepší přístup k pracovním 
příležitostem a že výsledný multiplikační efekt je zvláště důležitý v příhraničních 
regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti; vybízí proto regiony, místní a regionální 
samosprávy, orgány a nevládní organizace v příhraničních oblastech, aby využívaly 
prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na opatření v oblasti infrastruktury 
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prováděná v rámci vnitrostátních a meziregionálních programů spolupráce a současně
z Evropského sociálního fondu na vytvoření lepších vzdělávacích a pracovních příležitostí 
pro mladé lidi na venkově;

11. zdůrazňuje význam opatření na podporu růstu a zaměstnanosti na venkově, která by 
zastavila vylidňování venkova;

12. vyzývá příslušné orgány členských států a Komisi, aby více dbaly na udržitelnost 
spolufinancovaných opatření, jak stanoví nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 
11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti1; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby 
zajistily, aby finanční prostředky ze strukturálních fondů zůstaly dlouhodobě vázány a aby 
byly poskytovány pouze tehdy, pokud je zajištěna stálost operací, jak stanoví článek 57 
uvedeného nařízení; vyzývá příslušné orgány, aby použily odpovídající mechanismy 
sankcí k zastavení neoprávněného využívání subvencí (subsidy-shopping);

13. opakuje svou podporu pilotnímu projektu „ERASMUS pro místní a regionální volené 
zástupce“, který může napomoci místním a regionálním orgánům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít multiplikační efekt v oblasti politiky trhu práce; 
zdůrazňuje, že je třeba upřesnit okolnosti týkající se provádění projektu a úzce 
spolupracovat s Výborem regionů a organizacemi zastupujícími sítě regionů; vyzývá 
Komisi, aby urychlila provádění tohoto pilotního projektu; vybízí proto Komisi, aby 
uvedenou myšlenku podpořila založením „akademie pro místní zástupce“;

14. doporučuje, aby regionální orgány v zájmu vytváření nových pracovních míst
v udržitelném hospodářství přijaly strategie rozvoje, které by byly v souladu s cíli 
strategie EU 2020.

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
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