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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:

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Politika súdržnosti: Strategická 
správa 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013 (KOM(2010) 110),

– so zreteľom na nariadenie Rady č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na závery Rady o strategickej správe Komisie z roku 2010 o vykonávaní 
programov politiky súdržnosti, ktoré boli prijaté na 3023. zasadnutí Rady pre zahraničné 
veci 14. júna 2010 v Luxemburgu,

– so zreteľom na článok 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o rozvíjaní činností 
vedúcich k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie,

A. keďže podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a solidarity medzi členskými 
štátmi je jedným z hlavných cieľov EÚ, ako sa uvádza v článku 3 Zmluvy o Európskej 
únii,

B. keďže je potrebné, aby politika súdržnosti bola účinným a efektívnym nástrojom riešenia 
sociálno-ekonomických výziev, ktoré priniesla finančná kríza, a znižovania rozdielov 
medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých európskych regiónoch,

C. keďže politika súdržnosti zohráva na všetkých úrovniach správy a vo všetkých 
zemepisných oblastiach kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o úplne dosiahnutie cieľov EÚ 2020, a 
to najmä v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí,

D. keďže Európsky sociálny fond by mal zabezpečiť úplnú zamestnanosť a pracovné 
príležitosti a okrem iných cieľov by mal podporovať začleňovanie pracovníkov do trhu 
práce a posilňovať sociálne začleňovanie,

1. víta strategickú správu Komisie o vykonávaní programov politiky súdržnosti 
spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov v období 2007 – 2013 (KOM(2010)110); 
domnieva sa však, že v dôsledku celosvetovej hospodárskej recesie, ktorá dramaticky 
zmenila hospodárske prostredie v EÚ, zvýšila nezamestnanosť, znížila hospodársky rast 
a narušila podnikateľské prostredie, by budúce správy Komisie mali poskytnúť 
dôkladnejšie a aktualizované hodnotenie vplyvu vybraných projektov v rámci politiky 
súdržnosti na oživenie európskeho hospodárstva, najmä pokiaľ ide o tvorbu nových 
pracovných miest, znižovanie sociálno-hospodárskych rozdielov, posilňovanie sociálneho 
začleňovania a zlepšovanie ľudského kapitálu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské 
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štáty dostatočne nevykonávajú rodové rozpočtovanie a že Komisia pri hodnotení 
vykonávania tiež zanedbáva uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; zdôrazňuje, že 
rodové rozpočtovanie môže zaistiť riadne využívanie zdrojov a významným spôsobom tak 
prispieť k rodovej rovnosti; domnieva sa, že pre prijatie strategickejšieho a na výsledky 
orientovaného prístupu k politike súdržnosti je kľúčové zaviesť lepší systém 
monitorovania a hodnotenia;

2. očakáva, že efektívne a merateľné iniciatívy členských štátov – financované Európskym 
sociálnym fondom – prispejú k dosiahnutiu cieľa stratégie EÚ 2020 týkajúceho sa 
znižovania chudoby;

3. žiada Komisiu, aby do svojich budúcich správ začlenila informácie o vzájomnom 
pôsobení a komplementárnosti štrukturálnych fondov, ako aj o vzájomnom pôsobení 
týchto fondov a ďalších finančných nástrojov EÚ;

4. víta už dosiahnutý pokrok vo vykonávaní projektov s významom pre usmernenie týkajúce 
sa zvýšenia počtu a zlepšenia kvality pracovných miest, vzhľadom na hospodársku krízu 
a rastúcu nezamestnanosť; dôrazne však odporúča, aby Komisia zaviedla metódy 
spolupráce s členskými štátmi, ktoré uľahčia rýchlu mobilizáciu všetkých potrebných 
finančných prostriedkov a ich efektívne pridelenie na dosiahnutie prioritných cieľov 
stratégie EÚ 2020, ktorými sú konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
zdroje, inkluzívny rast a hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí 
sociálnu a územnú súdržnosť a zníženie chudoby, a jej cieľov najmä v oblasti 
zamestnanosti a sociálnych vecí s cieľom posilniť hospodársky rast a produktivitu 
a zlepšiť výsledky v oblasti zamestnanosti v Európe;

5. schvaľuje odporúčanie Komisie, že boj proti chudobe sa musí vystupňovať; v tejto 
súvislosti poukazuje na to, že podpora sprievodných opatrení týkajúcich sa priority 
„sociálnej integrácie“ (článok 3 ods. 1 písm. c) a i) nariadenia o ESF) sa ukázala ako 
účinná posilnením sociálnej integrácie mimoriadne znevýhodnených osôb; žiada preto, 
aby tieto sprievodné opatrenia naďalej zostali kľúčovým prvkom Európskeho sociálneho 
fondu;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že prostriedky z ESF, ktoré Spoločenstvo dáva 
k dispozícii, nie sú využívané v plnej miere;

7. vyzýva členské štáty, aby zlepšili flexibilitu fondov, zjednodušili postupy a obmedzili 
administratívne prekážky a nadmerné administratívne náklady, ako aj iné prekážky, ktoré 
bránia plneniu cieľov politiky týkajúcich sa prístupu k zamestnaniu, boja proti chudobe, 
zaručovania sociálnej integrácie a začleňovania a rozvoja zručností; podporuje 
zhodnotenie toho, či disciplína „vyčleňovania“ zlepšila vykonávanie programov;
zdôrazňuje však, že je potrebné zamerať operácie konkrétne na priority, cieľom ktorých je 
uspokojenie osobitných potrieb a požiadaviek rôznych regiónov, najmä znevýhodnených 
mikroregiónov a osád, a pritom vždy zohľadňovať existujúce aktíva a ľudské zdroje; 
konštatuje však, že „vyčleňovanie“ by nemalo brániť flexibilnému využívaniu 
prostriedkov, najmä v období krízy; víta skutočnosť, že podpora Komisia bude 
v budúcnosti vychádzať viac zo zameriavania, ako z vyčleňovania; žiada, aby sa úloha 
príslušných orgánov zamerala viac na poskytovanie informácií a poradenstvo, a to –
v prípade potreby – prostredníctvom rozvoja jednotných kontaktných miest, ako i 
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sprístupnením príslušných právnych predpisov zástupcom verejnosti; žiada, aby sa 
v priebehu kontrol vykonávaných sociálnymi orgánmi venovala osobitná pozornosť 
zabezpečeniu toho, aby postupy umožnili vypočutie obom stranám; vzhľadom na zložitosť 
právnych predpisov v oblasti práce tiež žiada, aby sa v prípadoch, keď sa zástupca 
verejnosti – v dobrej viere – sporí s orgánmi, uprednostnil dialóg namiesto súdneho 
konania;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v čase, keď hospodárska a finančná kríza prehlbuje 
sociálne nerovnosti, prideľovanie štrukturálnych fondov členským štátom klesá;

9. poznamenáva, že ESF bol vytvorený s cieľom zmenšiť rozdiely v životných podmienkach 
medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi EÚ, aby sa podporila hospodárska 
a sociálna súdržnosť, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila iniciatívu zameranú na 
prehodnotenie kritérií spolufinancovania zo strany členských štátov, čím by sa uľahčila 
situácia tých krajín, ktorých financie sú najviac oslabené;

10. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa zlepšila infraštruktúra a služby v znevýhodnených 
mikroregiónoch s vysokou koncentráciou sociálne vylúčených ľudí (napr. Rómov) a aby 
sa tieto služby stali cenovo dostupnými;

11. zdôrazňuje, že by sa mala posilniť úloha prístupov zameraných na miestny rozvoj v rámci 
politiky súdržnosti prostredníctvom aktívnej podpory sociálneho začlenenia v oblasti 
zamestnanosti a vzdelávania a prostredníctvom navrhnutia dlhodobých komplexných 
a postupne vytváraných programov obnovy znevýhodnených vidieckych a mestských 
oblastí s vysokou koncentráciou sociálne vylúčených ľudí (napr. Rómov), ako 
i stanovením novej podmienenosti týkajúcej sa nediskriminácie a odstraňovania 
segregácie;

12. vyzýva Komisiu, aby zvýšila účinnosť a verejné zviditeľnenie ESF a tým tento fond 
sprístupnila vo väčšej miere, aby bolo možné využiť finančné prostriedky, ktoré mu boli 
pridelené: na rozšírenie prístupu na trh práce prostredníctvom efektívneho uskutočňovania 
celoživotného vzdelávania, ktoré občanom umožní, aby sa v čase globalizácie 
a informatizácie práce prispôsobili zmenám v oblasti dopytu po práci, žiada o zavedenie 
pružného pracovného času a podporu práce na čiastočný úväzok a práce na diaľku 
(teleworking) ako prostriedkov na uvedenie väčšieho množstva ľudí na trh práce, čím 
o zaručenie príležitostí pre európskych občanov, s osobitným dôrazom na skupinu najviac 
znevýhodnených ľudí (národné, etnické menšiny, napríklad Rómov a ľudí so zdravotným 
postihnutím), aby boli schopní lepšie sa zamestnať a prispôsobiť, a žiada o vytvorenie 
podmienok pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a hospodársku a sociálnu 
súdržnosť; pripomína, že účinnosť ESF závisí od jeho schopnosti prispôsobiť sa miestnym 
problémom a špecifickým požiadavkám jednotlivých území; zdôrazňuje význam 
celoživotnej odbornej prípravy všetkých zamestnancov ESF; žiada preto Komisiu 
a členské štáty, aby zaistili úzku súčinnosť medzi štrukturálnymi fondmi a príslušnými 
európskymi politikami a podporovali projekty, ktoré uspokojujú dopyt na trhu práce;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa intenzívnejšie zamerali na vzdelávanie a odbornú 
prípravu pracujúcich, najmä pokiaľ ide o vysokokvalitné pracovné miesta orientované na 
budúcnosť v spoločnosti zameranej na znalosti;
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14. vzhľadom na skutočnosť, že ESF je základným nástrojom boja proti chudobe, rodovým 
nerovnostiam a sociálnej diskriminácii (ľudí so zdravotným postihnutím, migrantov, 
starších ľudí atď.) tým, že dáva ľuďom pracovné miesta, a nástrojom, ktorý rieši problém 
sociálneho vylúčenia a nezamestnanosti, vyzýva Komisiu, aby zvýšila jeho potenciál 
a jeho finančnú samostatnosť v súvislosti s úsilím o hospodársku a sociálnu súdržnosť, 
aby v záujme riešenia súčasných i budúcich výziev v oblasti zamestnanosti zlepšila 
flexibilitu Fondu, zjednodušila projektové riadenie a harmonizovala a zjednodušila 
postupy a kontroly s prihliadnutím na sociálnu udržateľnosť a aby účinnejšie sledovala 
realizáciu prebiehajúcich projektov; poukazuje na pozitívne skúsenosti, ktoré organizátori 
projektov získali v oblasti globálnych grantov a víta kladné hodnotenie globálnych 
projektov v správe ECOSOC o efektívnom partnerstve (Jan Olsson, ECO/258); žiada, aby 
sa zaviedla nová podmienenosť, pokiaľ ide o nediskrimináciu a odstraňovanie segregácie 
s cieľom podporiť tých, ktorí to potrebujú najviac, pričom sa výslovne, ale nie výlučne 
zamerať aj na spoločenstvá Rómov; zdôrazňuje úlohu ESF pri posilňovaní rozmeru 
sociálnej integrácie; podčiarkuje potrebu transparentnejších politík ESF, pokiaľ ide 
o prideľovanie finančných prostriedkov a podrobné vyhodnotenie a kontrolu konkrétnych 
dosiahnutých výsledkov v oblasti zamestnanosti;

15. uznáva úlohu, ktorú ESF zohráva pri plnení sociálnych cieľov a žiada Komisiu, aby 
podporovala ďalšie zosúladenie a väzby medzi ESF a rôznymi rámcovými programami, 
akými sú EQUAL a Európa pre občanov, s cieľom zaviesť lepšiu koordináciu 
a spoluprácu medzi jednotlivými nástrojmi uskutočňovania politík EÚ;

16. domnieva sa, že ESF by mal podporovať aktívnu účasť občanov v spoločnosti i na trhu 
práce a vytvárať rovnaké príležitosti pre všetkých; pripomína preto, že je dôležité 
vykonávať rodové rozpočtovanie s cieľom zlepšiť ľudské zdroje a ľudský kapitál, ktoré sú 
nevyhnutnými predpokladmi konkurencieschopnej znalostnej ekonomiky;

17. vyzýva členské štáty, aby lepšie využívali zdroje a zlepšili kapacity miestnych 
a regionálnych orgánov, najmä MVO a MSP, pokiaľ ide o hospodársky, sociálny 
a územný rozvoj;

18. víta skutočnosť, že strategická správa (KOM(2010)110) kladie väčší dôraz na využívanie 
štrukturálnych fondov založené na výsledkoch; podporuje myšlienku Komisie, podľa 
ktorej sa má klásť väčší dôraz na využívanie štrukturálnych fondov založené na 
výsledkoch a vytvoriť stimuly pre členské štáty, ktoré spĺňajú stanovené ciele a tým 
odmeňovať úspešné vykonávanie programov; víta skutočnosť, že toto pomôže zaistiť, aby 
boli peniaze riadne nasmerované k tým, ktorí sú postihnutí;

19. víta skutočnosť, že viac ako 50 % ľudí, ku ktorým sa dostali prostriedky z ESF, boli ženy; 
očakáva, že Komisia a členské štáty budú venovať viac pozornosti integrácii starších 
pracovníkov na trh práce, zohľadňujúc demografický vývoj;

20. očakáva užšiu spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom rýchlejšie 
a efektívnejšie reagovať na zmeny na trhu práce realizovať potrebné opatrenia orientované 
na výsledky;

21. víta skutočnosť, že ESF poskytol náležitú podporu na realizáciu reforiem trhu práce 
a ukázal sa ako účinný nástroj, ktorý prispieva k prechodu z pasívnych politík trhu práce 
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na politiky aktívne, ba dokonca preventívne; vyzýva členské štáty, aby pokračovali 
v štrukturálnych reformách, ktoré ochránia trhy práce pred prípadnými budúcimi krízami;

22. vyzýva Komisiu, aby posilnila monitorovanie pokroku podporou rozsiahleho používania 
stanovenia ex ante, pokiaľ ide o jasné a merateľné ciele a základné ukazovatele 
v národných strategických správach, v ktorých musia byť ukazovatele jasné 
a zrozumiteľné, štatisticky overené, pravidelne zhromažďované a uverejňované; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia od členských štátov žiadala, aby poskytli 
relevantné údaje, a to čo sa týka kvality i množstva, týkajúce sa vykonávania programov 
politiky súdržnosti; zdôrazňuje potrebu objasniť všetky úspechy vnútroštátnych politík, 
pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, podporu rovnakých príležitostí a sociálne 
začleňovanie pre všetky zraniteľné skupiny;

23. domnieva sa, že politika súdržnosti sa nesmie vnímať iba ako nástroj na dosiahnutie 
cieľov iných odvetvových politík, pretože je to samostatná politika Spoločenstva, ktorá 
ponúka svoje vlastné opodstatnenie: hospodársku a sociálnu súdržnosť;

24. vyzýva Komisiu, aby nabádala členské štáty, aby využívali rôzne nástroje politiky 
súdržnosti integrovanejším a koordinovanejším spôsobom s cieľom dosiahnuť väčšiu 
efektívnosť založenú na zintenzívnení činností zameraných na uskutočňovanie priority 
sociálneho začleňovania;

25. žiada, aby sa uskutočňovala pravidelná politická diskusia s cieľom zlepšiť 
transparentnosť, zodpovednosť a posudzovanie účinkov politiky súdržnosti.
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