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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: 

A. keďže miery nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí v Únii postupne klesajú 

od roku 2013, ale stále sú nad úrovňami 7,3%, resp. 16,1 % z roku 2008 (december 

2017)1, pričom medzi členskými štátmi a v rámci členských štátov existujú výrazné 

rozdiely, a to najmä v niektorých členských štátoch, ktoré finančná kríza postihla 

najviac; keďže sa začali zmenšovať regionálne rozdiely; keďže rozdiel v miere 

nezamestnanosti medzi členskými štátmi je naďalej výrazný, a to podľa najnovších 

údajov v rozpätí od 2,4 % v Českej republike a 3,6 % v Nemecku až do 16,3 % v 

Španielsku a 20,9 % v Grécku2; keďže skrytá nezamestnanosť – t. j. nezamestnaní, ktorí 

chcú pracovať, ale ktorí si aktívne nehľadajú zamestnanie – bola v roku 2016 na úrovni 

18 %;  

B. keďže pretrváva dlhodobá nezamestnanosť, pričom v niektorých členských štátoch tvorí 

viac ako 50 % celkovej nezamestnanosti, 45,6 % v celej EÚ a 49,7 % v eurozóne; 

keďže miera nezamestnanosti zahŕňa iba osoby, ktorí sú bez zamestnania a aktívne si 

hľadajú prácu posledné 4 týždne, zatiaľ čo miera dlhodobej nezamestnanosti vyjadruje 

iba podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov vo veku 15 – 74 rokov, ktorí sú 

nezamestnaní 12 mesiacov alebo dlhšie; 

C. keďže miera zamestnanosti v EÚ rastie už štyri po sebe idúce roky a v súčasnosti je na 

úrovni 72,3 %, čím presiahla úroveň z roku 2008, ale v niektorých členských štátoch je 

naďalej pod úrovňami spred krízy3; keďže zatiaľ čo pretrvávajú výrazné rozdiely, 

pokiaľ ide o priemernú úroveň zamestnanosti medzi viac a menej rozvinutými regiónmi 

a v rámci nich, regionálne rozdiely sa začali zmenšovať; keďže zamestnanosť sa 

pohybuje v rozmedzí od úrovní v niektorých členských štátoch výrazne pod priemerom 

EÚ s 58 % v Grécku, 64 % v Chorvátsku, 63 % v Taliansku a 66 % v Španielsku po 

úrovne nad 75 % v Holandsku, Dánsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Českej 

republike, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Rakúsku a vo Švédsku4; keďže miera 

zamestnanosti stanovená z hľadiska počtu odpracovaných hodín na zamestnanca 

zostáva v EÚ o 3 % a v eurozóne o 4 % pod úrovňou spred krízy5; keďže mladí ľudia sú 

čoraz častejšie zamestnávaní v rámci neštandardných a netypických foriem 

zamestnania6; keďže treba odsúdiť zneužívanie zmlúv o práci na kratší pracovný čas; 

D. keďže v mnohých menej rozvinutých regiónoch sa HDP na obyvateľa približuje k 

priemeru EÚ prostredníctvom rýchlejšieho rastu produktivity, ale zároveň dochádza k 

úbytku zamestnanosti; keďže vo viacerých členských štátoch hrubý disponibilný príjem 

domácností (HDPD) na obyvateľa stále nedosiahol úrovne spred krízy; keďže vo 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-

dbadee96f5fb  
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-

adcea3cc347a  
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes, tabuľka 14, s. 21. 
4 Údaje podľa Vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe v rámci európskeho štvrťročného 

prieskumu (Europe Quarterly Review), február 2018. 
5 Návrh spoločnej správy o zamestnanosti za rok 2018, oddiel 1.1. 
6 Návrh spoločnej správy o zamestnanosti za rok 2018, oddiel 3.2.1. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes
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viacerých členských štátoch nedošlo od začiatku krízy k zvráteniu nárastu príjmových 

nerovností a v niektorých prípadoch sa tieto nerovnosti ešte prehĺbili1; keďže rozdiely 

v nezamestnanosti a príjmoch naprieč EÚ vedú ľudí k tomu, aby sa sťahovali za lepšími 

príležitosťami; keďže nevyvážené a rýchle zmeny týkajúce sa obyvateľstva spojené 

s únikom mozgov spôsobujú ťažkosti, najmä vo vidieckych regiónoch v EÚ13; 

E. keďže v celej EÚ je na regionálnej úrovni zreteľne vidieť zmenšovanie rozdielov 

v zamestnanosti s následným zmenšovaním rozdielov v HDP na obyvateľa; 

F. keďže rozdiel v zamestnanosti žien a mužov v EÚ je naďalej väčší ako 

10 percentuálnych bodov (11,6 %), pričom miera zamestnanosti mužov predstavuje 

76,9 % a žien 65,3 %, a ešte väčšie rozdiely možno konštatovať v prípade žien, ktoré sa 

nenarodili v EÚ, a rómskych žien; 

G. keďže riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia v EÚ síce kleslo na úroveň spred 

krízy, stále je však príliš vysoké, a to aj v rozvinutejších regiónoch, a má veľmi ďaleko 

od dosiahnutia cieľa stratégie Európa 2020 týkajúceho sa chudoby a sociálneho 

vylúčenia; keďže nerovnosti sa naďalej zväčšujú; keďže v roku 2015 bolo 118,8 milióna 

ľudí vystavených riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia (AROPE), čo bolo o 1,7 

milióna viac než v roku 2008 a ďaleko od cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je znížiť 

mieru rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia o 20 miliónov; keďže miera rizika 

chudoby alebo sociálneho vylúčenia u detí (0 – 17 rokov) v roku 2016 bola 26,4 %, čo 

bolo viac ako rovnaká miera u dospelých (16 – 64 rokov, 24,2 %) a o takmer 

10 percentuálnych bodov viac ako miera v prípade starších osôb (65 a viac 

rokov, 18,3 %)2; keďže počet detí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v 

Európe je naďalej znepokojivo vysoký a v roku 2016 dosiahol 24,8 milióna3; keďže 

všetky členské štáty EÚ sa hlásia k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, 

ktoré zahŕňajú aj cieľ „odstrániť chudobu všade a vo všetkých podobách“; 

H. keďže hlavným cieľom politiky súdržnosti je posilnenie hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti znížením regionálnych rozdielov v členských štátoch a medzi 

nimi, zlepšením životnej úrovne občanov EÚ a zabezpečením, aby mali rovnaké 

príležitosti bez ohľadu na miesto bydliska; keďže politika súdržnosti zohrávala  

v uplynulých rokoch dôležitú úlohu pri riešení hospodárskej a sociálnej krízy tým, že 

ponúkala veľmi potrebné príležitosti na verejné investovanie; keďže v súčasnom 

finančnom období sa očakáva, že v rámci politiky súdržnosti sa podporí 1,1 milióna 

MSP, poskytne sa pomoc 7,4 milióna nezamestnaným pri hľadaní zamestnania a 8,9 

milióna osobám pri nadobúdaní novej kvalifikácie, investuje sa 16 miliárd EUR do 

digitálneho hospodárstva a značné prostriedky sa investujú do sociálnej infraštruktúry;  

I. keďže rozdiely v rámci regiónov sa zväčšujú, a to aj v najviac prosperujúcich 

regiónoch, v ktorých sa nachádzajú ojedinelé oblasti chudoby; keďže väčšina najviac 

prosperujúcich regiónov ponúka výrazné stimuly pre rast; 

J. keďže Komisia a členské štáty musia preukázať väčšie odhodlanie pri uplatňovaní 

                                                 
1 Návrh spoločnej správy o zamestnanosti za rok 2018, oddiel 3.4.1. 
2 Návrh spoločnej správy o zamestnanosti za rok 2018, oddiel 1.2. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1  

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1
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článkov 174 a 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ); 

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti predstavuje základ na zlepšenie rastúceho sociálneho 

zbližovania a spoločnej prosperity v EÚ a že by mala byť zameraná na závažné 

spoločenské problémy, ako sú životné podmienky, nezamestnanosť, neistota, chudoba, 

vylúčenie, diskriminácia, migrácia a zmena klímy; zastáva názor, že politika súdržnosti 

ako hlavná politika Únie v oblasti verejných investícií pre tieto ciele by sa mala 

v budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) zachovať na aspoň podobnej 

rozpočtovej úrovni; 

2. zdôrazňuje, že je potrebné podstatne zvýšiť prostriedky v Európskom sociálnom fonde 

(ESF) ako hlavnom nástroji pre sociálnu súdržnosť a realizáciu Európskeho piliera 

sociálnych práv vrátane integrácie a reintegrácie pracovníkov do trhu práce, ako aj pre 

podporu opatrení na sociálne začlenenie, boj proti chudobe a nerovnosti a vytvorenie 

rovnakých príležitostí, zatiaľ čo finančné prostriedky na boj proti chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu by sa mali zachovať na úrovni 20 %; vyjadruje presvedčenie, že scenár 

zlúčenia ESF do jedného sociálneho investičného fondu by predstavoval hrozbu pre 

integritu politiky súdržnosti, ktorej cieľ sociálnej súdržnosti zakotvený v zmluvách sa 

dosiahne predovšetkým prostredníctvom financovania z ESF; zdôrazňuje, že ESF musí 

byť preto aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou politiky súdržnosti s cieľom zabezpečiť, 

aby sa obnovené zameranie EÚ na sociálnu Európu mohlo realizovať v praxi; 

3. zastáva názor, že index regionálneho sociálneho pokroku EÚ by sa mal hodnotiť ako 

prípadný doplnok k ukazovateľu HDP, a to vzhľadom na to, že zvýšenie HDP na 

obyvateľa nezodpovedá ekvivalentnému zvýšeniu zamestnanosti v prípade všetkých 

regiónov a samo o sebe nepostačuje na meranie nových druhov nerovností medzi 

regiónmi EÚ a že hospodársky rast nemá na určité činitele sociálneho pokroku a 

inklúzie žiaden vplyv; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila aj využívanie nových 

sociálnych kritérií pri určovaní pridelených finančných prostriedkov EÚ na tematické 

ciele so sociálnym rozmerom a lepšie prepojila politiku súdržnosti s oblasťami, ktoré 

boli určené na prijatie opatrení na úrovni EÚ; domnieva sa, že sociálne ukazovatele by 

sa mohli využívať ako nástroj na hodnotenie ex post s cieľom posúdiť úspešnosť 

financovania EÚ pri dosahovaní lepších výsledkov v sociálnej oblasti; 

4. pripomína, že verejné investície v EÚ sú stále pod úrovňami spred krízy, čo znamená, 

že regióny a členské štáty potrebujú viac podpory, aby mohli čeliť súčasným a budúcim 

výzvam; vyjadruje presvedčenie, že vzhľadom na rastúce sociálne rozdiely naprieč EÚ 

treba do centra uceleného politického rámca postaviť prístup založený na sociálnych 

investíciách, čím sa zosúladí rámec správy EÚ a jeho rozpočet s nevyhnutnosťou 

sociálnych investícií; zdôrazňuje, že tieto druhy investícií s dlhodobou návratnosťou sú 

kľúčové pre budúcu konkurencieschopnosť regiónov EÚ; 

5. berie na vedomie údaje predložené v siedmej správe o súdržnosti, z ktorých vyplývajú 

známky všeobecného zlepšenia sociálnej situácie, ale takisto poukazuje na 

pretrvávajúce sociálne rozdiely medzi členskými štátmi, ktoré sa prehĺbili v dôsledku 

škodlivého vplyvu hospodárskej krízy a rokov prijímania úsporných opatrení; so 

znepokojením konštatuje, že napriek pozitívnym signálom je kľúčovým problémom i 

naďalej riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia a spoločne s rastom nerovností 

v mnohých členských štátoch ide o jeden z hlavných problémov pre sociálnu súdržnosť; 
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6. domnieva sa, že spojenie plánovania politiky súdržnosti s kvantifikovateľnými cieľmi 

stratégie Európa 2020, ako je zníženie chudoby, bolo jedným z hlavných úspechov 

programového obdobia 2014 – 2020; vyjadruje presvedčenie, že prispievanie 

k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ by malo byť na základe 

medzinárodne prijatých cieľov trvalo udržateľného rozvoja hlavným cieľom stratégie 

Európy po roku 2020; 

7. opätovne potvrdzuje, že je potrebné posilniť rozpočet EÚ na základe vnútroštátnych 

príspevkov, ktoré zohľadňujú hrubé národné príjmy, s cieľom oživiť verejné investície 

na podporu vnútroštátnym výrobných odvetví a prispieť k zníženiu viacerých 

štrukturálnych závislostí, podporovať zamestnanosť prostredníctvom práv a kvalitných 

verejných služieb a v plnej miere využívať globálny potenciál členských štátov; 

8. uvádza, že niektoré zo závažnejších nerovnováh v oblasti zamestnanosti a sociálnych 

nerovnováh v Európe, ako sú segmentácia trhu práce, rozdiely v odmeňovaní a chudoba 

detí, neboli odstránené, ale ešte sa zhoršili, čo svedčí o tom, že verejné politiky na 

vnútroštátnej úrovni a európske mechanizmy nestačia na vybudovanie silnejšej sociálnej 

súdržnosti a spravodlivejšieho európskeho trhu práce; zdôrazňuje, že v záujme 

doplnenia úsilia, ktoré v súčasnosti vyvíjajú členské štáty, sú potrebné silnejšie a 

komplexnejšie politiky EÚ; upozorňuje, že na podporu sociálnych investícií je 

nevyhnutná fiškálna flexibilita, ako aj účinné začlenenie všetkých zásad zakotvených 

v Európskom pilieri sociálnych práv vo všetkých fázach; 

9. zdôrazňuje význam súladu medzi rodinným a pracovným životom pre hospodársky 

rozvoj a súdržnosť všetkých regiónov; 

10. vyjadruje poľutovanie nad pomalým vykonávaním programov na roky 2014 – 2020, 

keď do júla 2017 bolo pridelených iba 39 % všetkých finančných prostriedkov1; 

domnieva sa, že je potrebné rýchlejšie vykonávanie, plynulejší prechod z jedného 

programového obdobia do druhého, jasné ciele, referenčné kritériá a ukazovatele 

výsledku, skutočné zjednodušenie a rozvoj kapacít; 

11. v tejto súvislosti berie na vedomie návrh uvedený v Diskusnom dokumente Komisie 

o budúcnosti financií EÚ2, podľa ktorého by bolo možné zlepšiť súdržnosť 

prostredníctvom jednotného súboru pravidiel pre politiku súdržnosti a ďalších nástrojov 

financovania s programami alebo projektmi rovnakého druhu, čím by sa zabezpečila 

výraznejšia komplementárnosť medzi politikou súdržnosti a výdavkami na inovácie a 

infraštruktúru, ako aj zjednodušenie pre príjemcov; vyjadruje presvedčenie, že v novom 

období VFR bude kľúčovým účinnejšie a pružnejšie čerpanie finančných prostriedkov; 

12. domnieva sa, že treba zapojiť regionálne orgány a zmeniť ukazovatele sociálneho 

pokroku v oblasti politiky súdržnosti predtým, ako bude možné prepojiť sociálne 

financovanie s politickými prioritami dohodnutými s členskými štátmi v rámci 

európskeho semestra; zdôrazňuje, že správy o krajinách a odporúčania pre jednotlivé 

krajiny sa nemôžu stať jedinými referenčnými dokumentmi pre plánovanie investícií 

EÚ v praxi, a to najmä sociálnych investícií; 

                                                 
1 Siedma správa Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, s. 175.  
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_sk.pdf, s. 24. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_sk.pdf
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13. vyzýva Komisiu, aby zaviedla politiky určené na boj proti demografickému poklesu a 

rozptýleniu obyvateľstva; zdôrazňuje, že jednou z priorít politiky súdržnosti by mali byť 

regióny, ktoré postihol demografický pokles; preto vyzýva na strategické investície v 

týchto regiónoch, najmä do prístupu k širokopásmovému pripojeniu, s cieľom zvýšiť ich 

konkurencieschopnosť a zlepšiť priemyselnú a územnú štruktúru; 

14. pripomína, že pri riadení a kontrole programov súdržnosti sa musí uplatňovať zásada 

proporcionality; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možnosť online 

systému podávania žiadostí, ktorý by bol vhodnejší na zjednodušenie administratívy pre 

správcov projektov; 

15. zdôrazňuje, že spomedzi mnohých problémov, ktorým budú európske regióny čeliť 

v nasledujúcich rokoch, sú z hľadiska politiky súdržnosti osobitne dôležité sociálne 

začlenenie, chudoba, nezamestnanosť a nerovnosti, a to medzi regiónmi, ako aj v rámci 

nich; pripomína, že nerovnosti ohrozujú budúcnosť európskeho projektu, narúšajú jeho 

legitimitu a môžu poškodiť dôveryhodnosť EÚ ako hybnej sily sociálneho pokroku a že 

znižovanie nerovností musí byť jednou z hlavných priorít EÚ, ako nedávno uviedol i 

Parlament; považuje za nevyhnutné zlepšiť proces koordinácie politík na vnútroštátnej 

úrovni s cieľom lepšie monitorovať a naprávať negatívne trendy, ktoré by mohli 

prehĺbiť nerovnosti a oslabiť sociálnu súdržnosť alebo negatívne ovplyvniť sociálnu 

spravodlivosť, a predchádzať im a v prípade potreby zaviesť preventívne a nápravné 

opatrenia; zdôrazňuje, že na účinné riešenie problémov, ako je boj proti chudobe a 

sociálnemu vylúčeniu v spoločenstvách, je potrebný prístup zdola nahor, keďže tieto 

otázky si vyžadujú osobitne prispôsobenú reakciu a aktívnu účasť vládnej úrovne, ktorej 

sa tieto problémy priamo týkajú; 

16. domnieva sa, že potenciál fondov Únie na vytváranie pracovných miest je stále 

nedostatočný, a preto by sa mal ďalej posilňovať efektívnejšou tvorbou politík 

zameranou na výsledky a vykonávaním, aj za podpory účinnej technickej pomoci, 

pričom sa treba zamerať najmä na odvetvia orientované na budúcnosť s čistým 

potenciálom na vytváranie kvalitných pracovných miest, konkrétne na ekologické 

a obehové hospodárstvo, odvetvie opatrovateľstva a digitálny sektor; okrem toho sa 

domnieva, že by sa mal uľahčiť prístup všetkých príjemcov vrátane subjektov 

sociálneho hospodárstva a MSP k financovaniu; 

17. vyzýva členské štáty, aby viac investovali do zručností, ktoré zlepšujú hospodársky rast, 

a to odstraňovaním nedostatku požadovaných zručností a znižovaním detskej chudoby 

a sociálneho vylúčenia; žiada členské štáty, aby venovali zvýšenú pozornosť vidieckym 

regiónom, ktoré dostatočne nevyužívajú hospodársky rast; 

18. vyzýva členské štáty, najmä tie s nízkou úrovňou produktivity, aby spustili štrukturálne 

reformy alebo v nich pokračovali, s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť, 

podnikateľské prostredie a potenciál zručností; 

19. trvá na tom, že transparentné verejné obstarávanie je nevyhnutné na podporu rozvoja 

a spravodlivej hospodárskej súťaže; zastáva názor, že verejné obstarávanie je najlepší 

spôsob, ako poskytovať sociálne a environmentálne prospešné  investície; 

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pokračovali v iniciatívach zameraných na 

zlepšenie prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu verejnému vzdelávaniu a odbornej 
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príprave vrátane vysokoškolského vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania, učenia 

sa na pracovisku a získavania a aktualizácie zručností, najmä digitálnych zručností, ako 

aj prístupu ku kvalitným, udržateľným a inkluzívnym pracovným miestam, najmä pre 

mladých ľudí, nízkokvalifikovaných pracovníkov a starších pracovníkov; konštatuje, že 

v tomto ohľade je dôležitý nový program v oblasti zručností pre Európu a najmä jeho 

dráha zvyšovania úrovne zručností; poukazuje na to, že školiace programy financované 

z ESF by mali byť prispôsobené potrebám zamestnancov i nezamestnaných a zároveň 

by mali zohľadňovať príležitosti na trhu práce; 

21. opakuje svoje znepokojenie, pokiaľ ide o rastúci trend smerujúci k podzamestnanosti 

a skrytej nezamestnanosti, čoraz chronickejšiu dlhodobú nezamestnanosť a mieru 

nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej nezamestnanosti; pripomína dôležitosť 

investovania do plánov, v rámci ktorých je prioritou zníženie dlhodobej 

nezamestnanosti, pričom odborná príprava sa kombinuje s individuálnym vedením; 

22. vyzýva na posilnenie rozpočtových položiek, ktorými sa podporujú účinné reakcie na 

prijímanie a sociálne začleňovanie utečencov a migrantov; 

23. poukazuje na to, že sociálne a fiškálne zbližovanie prispieva k cieľu súdržnosti a že 

rozdielne postupy v tejto oblasti by mohli spôsobiť ďalšie problémy na územiach, ktoré 

sú najviac zraniteľné voči globalizácii; 

24. zdôrazňuje, že je nevyhnutné zachovať školské a vzdelávacie zariadenia v blízkosti 

bydlísk ľudí, a na tento účel požaduje celoštátne politiky, pokiaľ možno 

prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych fondov; 

25. zastáva názor, že finančné prostriedky EÚ sa musia používať v súlade s Dohovorom 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) a mali by naďalej 

podporovať deinštitucionalizáciu. 
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