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NÁVRHY

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

1. upozorňuje na to, že rozšíření základny hospodářské činnosti, nárůst míry zaměstnanosti a 
omezení nezaměstnanosti jsou životně důležité pro udržení ekonomického růstu, podporu 
sociálně integračních společností a boj s chudobou;

2. domnívá se, že vzhledem k nedávnému i nadcházejícímu rozšíření EU vyvstává více než 
kdy jindy potřeba, aby finanční prostředky byly dostatečné k zajištění nezbytné míry 
ekonomické a sociální soudržnosti za účelem posílení skutečné konvergence; vyjadřuje 
politování nad tím, že Evropská rada neposkytla dostatečné finanční prostředky k 
uskutečňování politiky soudržnosti; poukazuje na to, že přestože mají některé evropské 
regiony stejné problémy jako v předchozích obdobích financování, zůstanou opět mimo 
cíle konvergence; naléhavě žádá členské státy, aby dohlížely na účinné provádění všech 
programů;

3. domnívá se, že politika soudržnosti musí být politikou integrační, která působí proti
sociálnímu vylučování a diskriminaci na pracovním trhu a která za tímto účelem musí 
cíleně podporovat zapojení nejzranitelnějších a nejvíce znevýhodněných sociálních skupin 
(žen, mládeže, studentů, kteří předčasně ukončují školní docházku, dlouhodobě 
nezaměstnaných, starších osob, zdravotně postižených, příslušníků menšin a 
přistěhovalců) do všech oblastí společnosti, zejména do hospodářské činnosti; domnívá se, 
že politiky a nástroje soudržnosti by za přispění iniciativ místních a regionálních orgánů 
měly věnovat zvláštní pozornost oblastem s nedostatečně rozvinutou infrastrukturou a s 
vysokou nezaměstnaností nebo s jinými zvláštnostmi nepříznivými pro hospodářský 
rozvoj a výše uvedeným skupinám a měly by být využity ke zlepšení jejich 
zaměstnatelnosti, společenské integrace a aktivního občanství; domnívá se, že v zájmu 
zvýšení jejich zaměstnatelnosti musí být v rámci podpory výše uvedených skupin 
začleněna také doprovodná a podpůrná opatření k zamezení sociálnímu vyloučení obecně;

4. zastává názor, že by vzhledem ke zkušenosti s programem Equal a v zájmu usnadnění 
integrace všech migrujících osob, včetně žadatelů o azyl, do společnosti, mělybýt 
podporovány odborná příprava a uznávání kvalifikace získané v zahraničí, 
individualizované vzdělávání a výuka jazyků;

5. zejména považuje za nezbytné, aby politiky soudržnosti zohledňovaly fenomén násilí 
motivovaný rozdíly mezi pohlavími a byly nápomocné při podpoře zaměstnatelnosti obětí 
špatného zacházení;

6. domnívá se, že mechanismy soudržnosti musí zahrnovat sociální ekonomiku a 
odpovídající sociální služby, které nejenže jsou zdrojem zaměstnanosti, ale také přispívají 
ke sladění osobního, rodinného a pracovního života, což obzvláště přispívá k podpoře
zaměstnanosti žen a podpůrnými opatřeními tudíž napomáhá předcházet sociálnímu 
vyloučení; vyzývá členské státy, aby do svých strategických referenčních rámců začlenily 
prvky, které by podporovaly pružnost současně se zabezpečením zaměstnanosti a omezily 
segmentaci trhu práce a segregaci v zaměstnání, s přihlédnutím k úloze sociálních 
partnerů;
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7. vyzývá Komisi, aby aktivněji zapojila zástupce členských států, regionů, místních orgánů 
a sociálních partnerů do politiky soudržnosti; domnívá se, že sociální partneři jsou 
základním pilířem partnerství pro růst a zaměstnanost, a proto také považuje za nezbytné, 
aby byly posilovány transevropské sítě sociálních partnerů;

8. je znepokojen skutečností, že stárnutí populace způsobí v Evropské unii úbytek 
pracovních sil; vítá návrh Komise více investovat do podpory zdraví a prevence nemocí, 
což by zajistilo vyšší zaměstnatelnost, delší profesní život, vyšší produktivitu a nižší 
zdravotní a sociální výdaje;

9. naléhavě žádá Komisi, aby připravila plán využití finančních prostředků z Evropského 
sociálního fondu na zlepšení celkových pracovních podmínek, zejména pak na podporu 
zdraví a bezpečnosti v práci a snížení pracovních úrazů;

10. je si vědom důležitosti rozvoje a prohlubování lidského kapitálu a vítá důraz, který 
Komise klade na aktivní politiky, zejména v oblasti celoživotního vzdělávání a odborné 
přípravy, a to především pro ženy a starší pracovníky, aby bylo podle Lisabonské strategie 
dosaženo cíle zvýšení jejich míry zaměstnanosti; naléhavě žádá členské státy, aby do 
svých strategických referenčních rámců začlenily tyto prvky a opatření, která pomohou 
zlepšit systémy vzdělávání a odborné přípravy a zajistí dostatečné poskytování velmi 
kvalitního vzdělání a dostatečnou míru ukončení takového vzdělání i usnadnění přechodu 
ze studijního k pracovnímu životu a pomohou povzbuzovat podnikatelského ducha a 
znalostní ekonomiku prostřednictvím výzkumu a inovací;

11. upozorňuje v této souvislosti na důležitou roli, kterou mají pro evropskou ekonomiku 
mikropodniky, jak to stanoví Evropská charta pro malé podniky, a osoby samostatně 
výdělečně činné; je přesvědčen, že je proto nezbytné podporovat programy napomáhající 
rozvoji těchto odvětví, prohlubující jejich výzkumné, rozvojové a inovační kapacity, 
napomáhat rozvoji jejich lidských zdrojů a umožnit jim snadnější přístup k finančním 
prostředkům; domnívá se, že to vše pomůže zvýšit konkurenceschopnost, růst a tvorbu 
pracovních míst, a napomůže tak dosažení lisabonských cílů;

12. vyzývá členské státy, aby v zájmu zlepšení konkurenceschopnosti a podpory
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje, zejména v nejchudších a nejvzdálenějších 
regionech, začlenily do svých strategických referenčních rámců opatření na posílení 
ekonomických aktivit MSP, která zlepší infrastruktury, sítě služeb a dostupnost 
informačních a komunikačních technologií, poskytnou odpovídající pomoc nově 
vytvořeným podnikům a zpřístupní jim financování, rychleji odstraní byrokratické 
překážky, ocení podnikatelské iniciativy a zajistí rovné příležitosti a rovné zacházení;

13. vyzývá členské státy, aby pomocí národních a regionálních programů rozvoje 
podporovaly celoživotní přístup k práci, zajistily inkluzívní trhy práce, zvýšily přitažlivost 
práce, zajistily, aby se práce uchazečům o zaměstnání vyplatila, a to i znevýhodněným a 
neaktivním občanům;

14. je toho názoru, že politika soudržnosti by měla vytvářet prostředí vedoucí k vyšší mobilitě 
pracovníků zajištěním dostupnosti sociální vybavenosti a zajištěním nediskriminačních 
správních postupů pro pracovníky i jejich rodiny.
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15. vyzývá členské státy, aby do národních a regionálních programů rozvoje začlenily 
opatření, která by pomohla zvýšit zájem lidí o zaměstnání a jeho udržení, a přispěla 
k modernizaci systému sociální ochrany, zlepšila adaptabilitu pracovníků a podniků a 
pružnost pracovního trhu;

16. vyzývá členské státy, aby ve svých strategických referenčních rámcích počítaly 
s mechanismy podpory podniků při výměnách nejlepší praxe a hodnocení možností 
spolupráce s veřejnými výzkumnými nadacemi a evropskými informačními centry s cílem 
podporovat inovační produkty a aplikace;

17. naléhavě žádá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost programům určeným na podporu 
schopností potřebných ve společnosti založené na vědomostech  – informačních a 
komunikačních technologií a podnikavosti – neboť mají zvláštní sociální, územní a 
kulturní dopad;

18. vyzývá k provedení studií, v nichž by byly zohledněny například předchozí pozitivní 
zkušenosti a které by předem určily oblasti s nízkou ekonomickou výkonností, jímž hrozí 
možné vylidnění, zejména pak venkovské oblasti, a určily jejich potřeby a specifické 
problémy s cílem zavést preventivní opatření, která by zabránila přílišné koncentraci 
ve vysoce průmyslových regionech a dosáhla vyrovnanějšího rozložení hospodářských
činností ve všech regionech EU, včetně vytvoření nových a lepších pracovních míst a 
lepší dostupnosti sociálních služeb pro všechny občany;

19. zdůrazňuje důležitost účasti Evropského sociálního fondu na integrované podpoře 
venkovských oblastí a domnívá se, že podpora venkovských oblastí musí být zakotvena v 
komplexním procesu tvorby programů ve světle pozitivních zkušeností programu Leader 
zahrnujícímu pracovníky ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že je potřeba dávat 
přednost dosažení součinnosti všech fondů pro venkovské oblasti, a že se proto pro tento 
účel skvěle hodí decentralizované koncepce financování, jako je globální grant;

20. domnívá se, že v některých členských státech se jako účinná projevila investiční 
partnerství veřejného a soukromého sektoru, a vyzývá členské státy, aby je podporovaly;

21. domnívá se, že EU by měla podporovat restrukturalizaci podniků v členských státech s 
cílem podporovat a udržet zaměstnanost, sociální péči a konkurenceschopnost na nově 
liberalizovaných trzích a zmírnit společenské dopady globalizace.
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