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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský 
výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. Poznamenáva, že rozširovanie základne ekonomickej činnosti, zvyšovanie úrovne 
zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti sú rozhodujúce pre udržanie hospodárskeho 
rastu, rozvoj spoločnosti podporujúcej sociálne začlenenie a boj s chudobou;

2. Domnieva sa, že v súvislosti s nedávnym a nadchádzajúcim rozšírením EÚ, sú dostatočné 
ekonomické zdroje ešte potrebnejšie k tomu, aby sa zabezpečil nutný stupeň hospodárskej 
a sociálnej kohézie a tým sa posilnila skutočná konvergencia; vyjadruje ľútosť nad tým, že 
Rada neposkytla dostatočné finančné rozpočtové prostriedky na presadzovanie kohéznej 
politiky; poukazuje na to, že stále existujú európske regióny, ktoré zostanú mimo cieľ 
konvergencie, i keď sú ich problémy rovnaké ako v predchádzajúcich obdobiach 
financovania; nalieha na členské štáty, aby dohliadali na účinnú realizáciu všetkých 
programov;

3. Je presvedčený, že kohézna politika musí byť politikou integrácie, ktorá bude protiváhou 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácie na trhu práce, preto musí pri zapájaní sa do 
všetkých spoločenských oblastí a zvlášť do hospodárskych činností cielene podporiť 
najzraniteľnejšie a najznevýhodnenejšie sociálne skupiny (ženy, mládež, ľudí s 
nedokončenou školskou dochádzkou, dlhodobo nezamestnaných, starších ľudí, zdravotne 
postihnutých, zástupcov menšín a prisťahovalcov), domnieva sa, že kohézne politiky a 
nástroje musia s prispením iniciatív miestnych a regionálnych orgánov venovať zvláštnu 
pozornosť oblastiam s nerozvinutou infraštruktúrou a so zvýšenou nezamestnanosťou, 
alebo oblastiam, ktoré sa vyznačujú inými osobitnosťami brániacimi hospodárskemu 
rozvoju a ohrozujúcimi uvedené skupiny obyvateľstva a mali by sa využiť na posilnenie 
ich zamestnateľnosti, sociálneho začlenenia a aktívneho občianstva; domnieva sa, že 
sprievodné a podporné opatrenia na zabránenie sociálneho vylúčenia sa vo všeobecnosti 
musia začleniť do rámca podpory uvedených skupín, aby sa tak zvýšila ich 
zamestnateľnosť;

4. Je toho názoru, že vzhľadom k skúsenostiam s programom EQUAL, by sa malo 
podporovať odborné vzdelávanie a uznávanie kvalifikácie získanej v zahraničí, osobné 
vedenie a jazyková príprava, aby sa tým uľahčila integrácia všetkých migrujúcich osôb, 
vrátane žiadateľov o azyl, do spoločnosti. 

5. Považuje za obzvlášť potrebné to, aby sa v kohéznych politikách zohľadňovali javy násilia 
voči ženám, a aby sa tieto politiky využívali na podporu zamestnanosti obetí zlého 
zaobchádzania;

6. Domnieva sa, že kohézne mechanizmy by mali podporovať sociálne hospodárstvo a 
zahŕňať zodpovedajúce sociálne služby, ktoré sú nielen zdrojom zamestnania, ale 
prispievajú aj k zladeniu osobného, rodinného a pracovného života, čo zvlášť prispieva k 
podpore zamestnanosti žien a podpornými opatreniami napomáha prekonať sociálne 
vylúčenie; vyzýva členské štáty, aby do svojich strategických referenčných rámcov 
zahrnuli prvky, ktoré podporujú flexibilitu v spojení s istotou zamestnania a znížili 
segmentáciu na pracovnom trhu a segregáciu z pohľadu práce a mali pritom na zreteli 
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úlohu sociálnych partnerov;

7. Vyzýva Komisiu, aby aktívne zapájala zástupcov členských štátov, regióny, miestne 
orgány a sociálnych partnerov do kohéznej politiky; je toho názoru, že sociálni partneri sú 
základným pilierom v partnerstve pre rast a zamestnanosť; ďalej sa domnieva, že je 
potrebné stimulovať transeurópske siete sociálnych partnerov;

8. Znepokojuje ho skutočnosť, že starnúce obyvateľstvo spôsobí pokles pracovnej sily, víta 
návrh Komisie investovať viac do propagácie zdravia a predchádzania chorobám, čo 
zabezpečí väčšiu účasť na trhu práce, dlhodobejší pracovný život, vyššiu produktivitu a 
nižšie zdravotnícke a sociálne náklady;

9. Žiada Komisiu, aby stanovila použitie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu na 
podporu zdravia a bezpečnosti v práci, na zlepšenie všeobecných pracovných podmienok 
a na zníženie počtu pracovných úrazov;

10. Je si vedomý dôležitosti rozvoja a pozdvihnutia ľudského kapitálu a víta, že Komisia 
kladie dôraz na aktívne politiky, najmä v oblasti celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy, predovšetkým žien a starších pracovníkov, s cieľom dosiahnuť cieľ lisabonskej 
stratégie zvýšiť ich mieru zamestnanosti; vyzýva členské štáty, aby do svojich 
strategických rámcov začlenili tieto prvky a opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy zabezpečením dostatočnej ponuky vysokokvalitného 
vzdelávania a dostatočnej miery absolvovania takéhoto vzdelávania a uľahčením 
prechodu zo školy do práce a podnietiť podnikateľského ducha a ekonomiku založenú na 
znalostiach prostredníctvom výskumu a inovácií;

11. V tejto súvislosti poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú v európskom hospodárstve zohrávajú 
mikropodniky, ako to stanovuje Európska charta malých podnikov, a samostatne 
zarábajúce osoby; preto považuje za nevyhnutné, aby sa podporovali programy na rozvoj 
týchto sektorov, posilňoval ich výskum, vývoj a inovačné kapacity, stimuloval rozvoj 
ľudských zdrojov a poskytol sa im ľahší prístup k financovaniu; verí, že to umožní 
posilniť konkurencieschopnosť, rast a tvorbu pracovných miest, a tak napomôže 
dosiahnuť lisabonské ciele;

12. Vyzýva členské štáty, aby s cieľom posilnenia konkurencieschopnosti a podpory 
zamestnávania, zvlášť v najchudobnejších a najvzdialenejších regiónoch, zaradili do 
svojich strategických referenčných rámcov opatrenia na posilnenie hospodárskych 
činností malých a stredných podnikov, ktoré zlepšia infraštruktúru, sieť služieb a 
dostupnosť informačných a komunikačných technológií, budú poskytovať primeranú 
pomoc novozaloženým podnikom a ich prístup k financovaniu, urýchlia odstraňovanie 
byrokratických prekážok a oceňovanie podnikateľskej iniciatívy a súčasne zabezpečia 
rovnosť príležitostí a rovné zaobchádzanie;  

13. Vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom vnútroštátnych programov a programov 
regionálneho rozvoja podporovali celoživotný prístup k práci, zabezpečili začleňujúce 
trhy práce, posilňovali atraktívnosť práce a zaistili, aby sa práca uchádzačom vyplácala, a 
to aj v prípade znevýhodnených ľudí a neaktívneho obyvateľstva;

14. Zastáva názor, že kohézna politika by mala vytvárať prostredie, ktoré napomáha mobilite 
pracovníkov tým, že zabezpečí dostupnosť podporných sociálnych zariadení a 
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nediskriminačné administratívne postupy s ohľadom na pracovníkov a ich rodiny;

15. Vyzýva členské štáty, aby do vnútroštátnych programov a programov regionálneho 
rozvoja začlenili opatrenia, ktorými zatraktívnia a udržia zamestnanosť a modernizujú 
systémy sociálnej ochrany, zlepšia prispôsobivosť pracovníkov a podnikov a flexibilitu na 
trhu práce;

16. Vyzýva členské štáty, aby vo svojich strategických referenčných rámcoch počítali s 
podpornými mechanizmami, ktorými by podnikom pomáhali pri výmene skúseností so 
zreteľom na najlepšiu prax a pri skúmaní možností spolupráce s verejnými nadáciami pre 
oblasť výskumu a európskymi informačnými centrami s cieľom podporovať inovatívne 
výrobky a aplikácie;

17. Vyzýva Komisiu, aby venovala zvláštnu pozornosť programom určeným na podporu 
spôsobilostí, ktoré vyžaduje spoločnosť založená na znalostiach - informačných a 
komunikačných technológií a podnikavosti - pre ich mimoriadny sociálny, územný a 
kultúrny dosah;

18. Vyzýva k uskutočneniu štúdií, s prihliadnutím napríklad na predchádzajúce pozitívne 
skúsenosti, ktoré by mali v predstihu identifikovať potenciálne vyľudňovanie v oblastiach 
s nízkou hospodárskou výkonnosťou, najmä vo vidieckych oblastiach a ich potreby a 
osobitné problémy, s cieľom zaviesť preventívne opatrenia, ktorými by sa dalo predísť 
preľudneniu v priemyselne vysoko rozvinutých regiónoch a dosiahnuť rovnomernejšie 
rozloženie hospodárskych činností vo všetkých regiónoch EÚ, vrátane tvorby nových a 
lepších pracovných miest a lepšej dostupnosti sociálnych služieb všetkým občanom;

19. Zdôrazňuje význam účasti ESF pri integrovanej podpore vidieckych oblastí a považuje za 
potrebné, aby sa podpora vidieckych oblastí zakotvila do komplexného programového 
procesu s ohľadom na pozitívne skúsenosti programu Leader za účasti tých, ktorí pracujú 
na vidieku; zdôrazňuje, že dôraz sa musí klásť na tvorbu synergií s ohľadom na všetky 
fondy určené pre vidiecke oblasti a že decentralizované koncepcie financovania, akou sú 
globálne dotácie, sú na tento účel zvlášť vhodné;

20. Je toho názoru, že v niektorých členských štátoch sa ukázalo, že partnerstvá verejného a 
súkromného sektoru pri investovaní sú účinné a vyzýva členské štáty, aby ich 
podporovali;

21. Domnieva sa, že EÚ by mala stimulovať reštrukturalizáciu spoločností v členských 
štátoch s cieľom podporovať a zachovávať zamestnanosť, sociálny blahobyt a 
konkurencieschopnosť na liberalizovaných trhoch a zmierňovať sociálne dôsledky 
globalizácie;
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