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NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na závery Rady zo 7. decembra 2015 s názvom Podpora sociálneho 

hospodárstva ako kľúčovej hybnej sily hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Európe 

(15071/15), 

1. uznáva väčšiu súdržnosť nového integrovaného európskeho semestra, ktorý umožňuje 

viac príležitostí spájať sa a komunikovať s členskými štátmi a zainteresovanými stranami 

na všetkých úrovniach, posilňuje zodpovednosť jednotlivých členských štátov, predkladá 

sa v rámci neho menej odporúčaní a je zameraný na tri kľúčové priority ako stabilizačné 

prvky –  podporu investícií, pokračovanie štrukturálnych reforiem a zodpovedné verejné 

financovanie – s ohľadom na podporu rastu, vytváranie pracovných miest, odbornú 

prípravu a vzdelávacie príležitosti, výskum a inovácie; poznamenáva, že posilnenie 

sociálneho hospodárstva prostredníctvom projektov podporujúcich rast a sociálne 

podniky, by mohlo priniesť do regiónov zamestnanosť a prosperitu; zastáva názor, že 

zapojenie regionálnych a miestnych orgánov stále potrebuje zlepšenie a navrhuje prijatie 

kódexu správania pre zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do európskeho 

semestra, ktorý je podobný kódexu pre partnerstvo v rámci politiky súdržnosti; 

2. konštatuje vysokú mieru nezamestnanosti v niektorých členských štátoch, predovšetkým 

v súvislosti s nezamestnanosťou mladých a dlhodobou nezamestnanosťou; zdôrazňuje, že 

kapacita na podporu trhov práce je v mnohých členských štátoch stále obmedzená a že 

fondy politiky súdržnosti niekedy ostávajú jediným zdrojom investovania do rastu, 

rozvoja, zamestnanosti a vzdelávania; zdôrazňuje v tejto súvislosti existujúce príležitosti v 

rámci európskeho semestra na preskúmanie nástrojov a mechanizmov s cieľom 

zabezpečiť, aby sa flexibilita, ktorú umožňuje Pakt stability a rastu, dala využiť v 

strategických oblastiach investícií na zabezpečenie rastu a trvalej zamestnanosti; vyzýva 

navyše Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere využili svoj fiškálny priestor na 

podporu produktívnych investícií a pripomína skutočnosť, že výhody štrukturálnych 

reforiem sa ukážu v dlhodobom horizonte; je presvedčený, že by sa malo zvážiť zahrnutie 

príjemcov prostriedkov zo štrukturálnych fondov v období rokov 2014 – 2020 do 

posudzovania prebiehajúceho semestra; 

3. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú podniky sociálneho hospodárstva pri vytváraní 

vysoko konkurencieschopného a spravodlivejšieho regionálneho rozvoja prostredníctvom 

svojej rôznorodej škály obchodných modelov so sociálnymi a ekologickými cieľmi; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť viditeľnosť existujúcich partnerstiev medzi regionálnymi a 

miestnymi orgánmi a organizáciami sociálneho hospodárstva v členských štátoch; vyzýva 

Komisiu, aby predložila akčný plán EÚ pre podniky sociálneho hospodárstva s cieľom 

otvoriť celý potenciál pre udržateľný rast; 

4. je znepokojený kumulatívnym nedostatkom investícií, čo ovplyvňuje dlhodobý udržateľný 

rast a tvorbu kvalitných pracovných miest, a v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 

neskorým prijatím operačných programov v rámci politiky súdržnosti počas súčasného 

programového obdobia; zdôrazňuje preto dôležitosť rýchleho a jednotného vykonávania v 

koordinácii s ďalšími programami a iniciatívami financovanými z EÚ; pripomína v tejto 

súvislosti, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) sa musí uplatňovať takým 
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spôsobom, ktorý je doplnkový k EŠIF, aby sa využil celý potenciál verejných a 

súkromných investícií a zabezpečila spravodlivejšia geografická vyváženosť; pripomína 

vo všeobecnejšej rovine, že synergie a komplementárnosť medzi fondami, programami, 

iniciatívami EÚ (vrátane programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a 

Horizontu 2020) a národnými investíciami, sa musia využiť s cieľom maximalizovať celý 

dosah projektovaných investícií, znížiť územné rozdiely a lepšie dosiahnuť ciele stratégie 

Európa 2020; zdôrazňuje zároveň, že je potrebné posilniť viacúrovňové riadenie a zlepšiť 

celkovú kvalitu verejnej správy, a to horizontálne aj vertikálne, s osobitným zameraním na 

správnu kapacitu, ako aj na posilnenie pravidiel verejného obstarávania, transparentnosť, 

zodpovednosť a boj proti korupcii; 

5. uznáva, že je dôležitý súlad medzi nástrojmi politiky súdržnosti a širším rámcom správy 

hospodárskych záležitostí, a to s cieľom podporiť úsilie o zabezpečenie súladu, ktoré je 

potrebné na dosiahnutie súladu s pravidlami európskeho semestra; zdôrazňuje však, že 

legitímnosť politiky súdržnosti vyplýva zo zmlúv, pričom táto politika je prejavom 

európskej solidarity, ktorej hlavným cieľom je posilnenie hospodárskej, sociálnej a 

územnej súdržnosti v EÚ prostredníctvom zmenšenia rozdielov medzi úrovňami rozvoja 

rôznych regiónov a financovania investícií súvisiacich s cieľmi stratégie Európa 2020 a 

priblíženie EÚ k jej občanom; zastáva preto názor, že opatrenia prepájajúce účinnosť 

európskych štrukturálnych a investičných fondov s riadnou správou hospodárskych 

záležitostí by sa mali uplatňovať obozretne a vyvážene, ale iba ako posledná možnosť, a o 

ich dosahu by sa mali podávať správy ; okrem toho pripomína, že pri uplatňovanie 

takýchto opatrení by malo byť vždy odôvodnené, transparentné a zohľadňovať osobitné 

sociálno-ekonomické podmienky v dotknutom členskom štáte, aby sa zabránilo 

obmedzovaniu regionálnych a miestnych investícií, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre 

hospodárstva členských štátov, najmä pre malé a stredné podniky (MSP), keďže tieto 

investície maximalizujú rast a vytváranie pracovných miest a stimulujú 

konkurencieschopnosť a produktivitu, najmä v časoch silného tlaku na verejné výdavky; 

6. pokiaľ ide o prípady dvoch členských štátov, ktoré boli predmetom rozhodnutia Rady zo 

12. júla 2016, čo viedlo k sankciám v rámci postupu pri nadmernom deficite na základe 

článku 126 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zdôrazňuje návrh Komisie 

z 27. júla 2016 a následné rozhodnutie Rady z 8. augusta o zrušení pokút, ktoré mohli byť 

uložené, s prihliadnutím na odôvodnené žiadosti členských štátov, náročné hospodárske 

prostredie, reformné úsilie oboch krajín a ich záväzky dodržiavať pravidlá Paktu stability 

a rastu; v tejto súvislosti sa domnieva, že v návrhu na pozastavenie časti záväzkov na rok 

2017 pre európske štrukturálne a investičné fondy v rámci opatrení spájajúcich ich 

účinnosť s riadnou správou hospodárskych záležitostí, by sa malo zohľadniť stanovisko 

Parlamentu, ktoré bude vyjadrené počas štruktúrovaného dialógu;  

7. vyzýva Komisiu, aby dôkladnejšie zohľadňovala stratégiu Európa 2020 a primerane 

riešila jej kľúčové ciele tým, že bude zlepšovať jej realizáciu, vykonávať analýzu stratégie 

v kontexte európskeho semestra a navrhovať opatrenia a metódy na lepšie monitorovanie 

výdavkov vynaložených z fondov EÚ na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020; je 

presvedčený, že blížiace sa preskúmanie viacročného finančného rámca (VFR) bude 

príležitosťou na analýzu, zhodnotenie a v prípade potreby aj zvýšenie pridanej hodnoty 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a podpory, ktorú poskytujú, so 

zameraním na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, čo nepriamo súvisí s procesmi 

európskeho semestra; 
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8. poukazuje na to, že vyváženie hospodárskych asymetrií, ktoré vznikli v dôsledku rôznych 

menových politík medzi eurozónou a krajinami mimo nej, je dôležité z hľadiska 

dosiahnutia cieľov politiky územnej súdržnosti;  

9. domnieva sa, že zabezpečenie transparentnosti a účinnosti verejných výdavkov je 

nevyhnutné na vytvorenie rastovo orientovaného prostredia; je ďalej presvedčený, že je 

potrebné sa intenzívnejšie usilovať o zjednodušenie administratívnych postupov, 

predovšetkým s cieľom znížiť administratívnu záťaž; víta skutočnosť, že niektoré členské 

štáty dokázali zohľadniť odporúčania pre jednotlivé krajiny vo svojich operačných 

programoch (OP) prostredníctvom cielených investícií alebo reforiem uskutočnených v 

rámci ex ante kondicionalít; poukazuje na to, že odporúčania pre jednotlivé krajiny môžu 

byť užitočným nástrojom na šírenie investičných príležitostí, a spolu s ex ante 

kondicionalitami v rámci politiky súdržnosti by mohli zohrávať kľúčovú úlohu, pretože sa 

vyznačujú dôležitým účinkom presahovania na širšie investičné prostredie; oceňuje 

skutočnosť, že investície EŠIF už prispievajú k implementácii štrukturálnych reforiem a 

zlepšujú celkovú hospodársku výkonnosť členských štátov, ako sa to odporúča v 

príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, čím prispievajú k napĺňaniu 

strategických cieľov EÚ v oblasti hospodárskeho rastu, kvalitných pracovných miest a 

trvalo udržateľného rozvoja v celej Únii vrátane regiónov alebo oblastí, ktoré sú 

znevýhodnené prírodnými a geografickými podmienkami; 

10. zastáva názor, že navrhovaný program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) by mal 

byť skutočnou a cielenou podporou členským štátom na dobrovoľnej báze a pomáhať im s 

navrhovaním a vykonávaním inštitucionálnych, štrukturálnych a administratívnych 

reforiem, slúžiť ako dodatočná podpora a zároveň zabezpečovať, aby nedochádzalo k 

prekrývaniu/zdvojeniu financovania z iných nástrojov Únie alebo podpory z iných typov 

už zavedenej technickej pomoci; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby vydala jednotný 

strategický dokument, v ktorom sa stanovia priority a kritéria pre využívanie SRSP v 

koordinácii s ostatnými opatreniami EÚ na budovanie kapacít; zdôrazňuje, že navrhovaný 

rozpočtový presun z technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti do SRSP na podnet 

Komisie by nemal predstavovať precedens pre akékoľvek budúce návrhy. 
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