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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. nazdáva sa, že politika súdržnosti EÚ zohráva rozhodujúcu úlohu pri rozvoji potenciálu 
zamestnanosti v rámci udržateľného hospodárstva, pretože pomáha odstraňovať 
regionálne rozdiely a podporovať hospodárstvo s cieľom plnej zamestnanosti; zvýrazňuje 
úlohu orgánov na regionálnej a miestnej úrovni pri podpore udržateľného hospodárstva, 
zdôrazňuje, že regióny by mali využívať európske štrukturálne fondy a Kohézny fond na 
realizovanie iniciatív, ktorých cieľom by bolo vytvárať nové, udržateľné a trvácne 
pracovné miesta; zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty využívali Európsky sociálny 
fond na investovanie do činností súvisiacich so zručnosťami, zamestnanosťou, odbornou 
prípravou a rekvalifikáciou, s cieľom zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest 
prostredníctvom vnútroštátnych, regionálnych a miestnych projektov; domnieva sa, že 
k takýmto iniciatívam môžu prispieť aj starší ľudia svojimi odbornými skúsenosťami, 
keďže ich podiel v rámci obyvateľstva EÚ narastá; odporúča, aby regionálne a miestne 
orgány mali náležité a trvalé kontakty s podnikateľským prostredím, združeniami 
zamestnávateľov, odborovými zväzmi a mimovládnymi organizáciami, s cieľom 
predpovedať strednodobé a dlhodobé potreby trhu práce;

2. v tejto súvislosti zdôrazňuje význam koncepcie integrovaného rozvoja miest a skutočnosť, 
že udržateľná rekonštrukcia znevýhodnených mestských oblastí by mohla byť zdrojom 
inšpirácie; domnieva sa, že predpokladom na to je jasný politický rámec, ktorý zahŕňa 
zachovanie podpory mestského rozmeru v štrukturálnych fondoch;

3. zdôrazňuje, že vzhľadom na súčasnú hospodársku krízu a problémy súvisiace so zmenou 
klímy je nanajvýš dôležité podporovať rozvoj ekologického hospodárstva; poukazuje na 
to, že miestne  regionálne úrady zohrávajú kľúčovú úlohu pri posune k väčšej 
udržateľnosti, a to najmä čo sa týka ich schopnosti posilňovať prepojenie medzi 
vzdelávacími, školiacimi a výskumnými strediskami a malými a strednými podnikmi; 
zdôrazňuje, že na tento účel predstavuje kohézna politika EÚ kľúčový nástroj, ktorý môže 
napomôcť nielen boj proti zmene klímy prostredníctvom inteligentnej energetickej
politiky, ale aj otvorenie vyhliadok na nové hospodárske príležitosti a pracovné miesta pre 
občanov; 

4. poukazuje na to, že vplyv zmeny klímy je v jednotlivých regiónoch Európy odlišný a že 
podľa štúdie Komisie1 sú zmenou klímy obzvlášť zaťažené regióny južnej a východnej 
Európy, v ktorých žije viac ako tretina obyvateľstva Európskej únie, že najviac zasiahnuté 
sú najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a že v dôsledku toho sa môžu regionálne 
a sociálne rozdiely ešte prehĺbiť;

                                               
1 Pracovný dokument Komisie s názvom Regióny 2020 – Hodnotenie budúcich výziev pre regióny EÚ, 
november 2008, dostupný na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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5. uznáva dôležitú úlohu miestnych a regionálnych úradov pri vzdelávaní, ktoré je základom 
pre získavanie ďalších zručností zameraných na potreby budúcnosti, a to aj 
prostredníctvom celoživotného vzdelávania, učenia a rekvalifikácie; poukazuje na to, že 
v mnohých štátoch patria rámcové podmienky pre vzdelávanie a odbornú prípravu 
mladých ľudí vrátane absolventov škôl bez kvalifikácie do právomoci regiónov 
a miestnych úradov; vyzýva preto regióny, aby využívali štrukturálne fondy na 
vzdelávacie infraštruktúry, najmä v znevýhodnených mestských oblastiach a regiónoch, 
a aby prostredníctvom tejto podpory umožnili komplexné školské vzdelávanie prístupné 
pre všetkých; poukazuje na významný potenciál (v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy) vytvorený na základe spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi 
a podnikmi a združeniami, pokiaľ ide o vytváranie udržateľných pracovných miest 
v oblastiach mestskej dopravy, mestskej mobility, vzdelávania a výskumu a vývoja 
a zdôrazňovania rovnakých príležitostí;

6. zdôrazňuje význam, ktorý zohráva Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) pri 
vytváraní regionálnych zoskupení tým, že sa na miestnej úrovni v rámci nových 
technológií, napríklad obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti, spojí výskum, 
inovácie a infraštruktúra; okrem toho zdôrazňuje, že najmä v mestských oblastiach, majú 
regionálne a miestne úrady najlepšie predpoklady a schopnosti vytvárať podmienky 
nevyhnutné na rast zoskupení inovačných podnikov; poukazuje na to, že takéto 
zoskupovanie môže byť rozhodujúcim podnetom pre miestny hospodársky rozvoj a môže 
vytvoriť nové pracovné miesta v regiónoch; 

7. uvedomuje si skutočnosť, že vnútroštátne a regionálne schémy financovania, ako aj 
schémy financovania EÚ, sú stále nanajvýš nekoordinované, a preto v záujme dosiahnutia 
cieľov Európa 2020 zdôrazňuje potrebu lepšej viacúrovňovej koordinácie programov a 
podpory väčšej súčinnosti rôznych spoločných politík využitím štrukturálnych a 
poľnohospodárskych fondov a fondov rozvoja vidieka, rámcového programu pre výskumu 
a rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie;

8. zdôrazňuje pridanú hodnotu celoživotného vzdelávania a vyzýva členské štáty, aby 
vykonali podrobné zmapovanie miestneho potenciálu, s cieľom organizovať odbornú 
prípravu na základe dopytu, ktorá podriadi dostupné zdroje aktuálnym potrebám 
a opätovne zabezpečí vážnosť odborného stredoškolského vzdelávania poskytovaním 
vzdelávania na vysokej úrovni, najmä v regiónoch, kde si miestny potenciál a tradičné 
pracovné oblasti vyžadujú plné rozvinutie osobitných schopností a vedomostí; vyzýva 
Komisiu, aby poskytla členským štátom dostatočnú technickú podporu pri zmapovaní 
miestnych potrieb, a poznamenáva, že odborné stredné školy na vysokej úrovni by mohli 
prispievať k znižovaniu nezamestnanosti absolventov a viesť k udržateľnej zamestnanosti;

9. poukazuje na kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú MSP pri presadzovaní inovácií v Európe; 
nabáda súkromný a verejný sektor, aby využíval Európsky sociálny fond ako prostriedok 
na presadzovanie podnikateľských postojov a zručností medzi mladými ľuďmi, ako aj 
na poskytovanie profesijného usmerňovania ľudom čeliacim nezamestnanosti;

10. v súlade so zmluvami zdôrazňuje význam geografickej mobility zamestnancov; uznáva, že 
zlepšenie mobility prostredníctvom kvalitnej mestskej dopravy zlepšuje prístup 
k potenciálnym pracovným miestam a že z toho vyplývajúci multiplikačný účinok je 
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mimoriadne dôležitý v prihraničných regiónoch postihnutých vysokou mierou 
nezamestnanosti; vyzýva preto regióny a miestne a regionálne správy, úrady a MVO 
v prihraničných oblastiach, aby využívali prostriedky zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na opatrenia v oblasti infraštruktúry vykonávané v kontexte 
vnútroštátnych a medziregionálnych programov spolupráce a zároveň využívali Európsky 
sociálny fond, aby pre mladých ľudí na vidieku vytvorili kvalitnejšie príležitosti v oblasti 
vzdelávania a zamestnania;

11. zdôrazňuje význam opatrení na podporu rastu a zamestnanosti na vidieku, s cieľom 
zamedziť vyľudňovaniu vidieckych oblastí;

12. vyzýva zodpovedné úrady členských štátov a Komisiu, aby viac dbali o udržateľnosť 
spolufinancovaných opatrení, ktoré sú plánované v nariadení Rady (ES) č.1083/2006 
z 11. júla 2006, v ktorom sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde1; vyzýva príslušné 
úrady, aby zabezpečili, aby prostriedky zo štrukturálnych fondov ostali dlhodobo viazané 
a aby sa financovanie poskytlo iba po zabezpečení dĺžky trvania operácií, ako sa uvádza 
v článku 57 tohto nariadenia; vyzýva zodpovedné úrady, aby predchádzali tzv. 
nakupovaniu dotácií vytvorením príslušných mechanizmov sankcií;

13. opätovne vyjadruje podporu pilotnému projektu s názvom Erasmus pre miestnych 
a regionálnych poslancov, ktorý môže miestnym a regionálnym úradom pomôcť pri 
výmene modelov najlepších postupov a zároveň môže mať multiplikačný účinok v oblasti 
politiky trhu práce; zdôrazňuje, že treba presne stanoviť prvky projektov týkajúce sa ich 
realizácie a úzko spolupracovať s Výborom regiónov a organizáciami zastupujúcimi siete 
regiónov; vyzýva Komisiu, aby urýchlila proces vykonávania tohto pilotného projektu; 
podnecuje Komisiu, aby na tento účel dala reálnu podobu myšlienke vytvorenia tzv. 
miestnej akadémie;

14. odporúča, aby regionálne úrady prijali stratégie rozvoja v súlade s cieľmi stratégie 
EÚ 2020, v záujme vytvorenia nových pracovných miest v udržateľnom hospodárstve.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
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