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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:

1. zdôrazňuje, že politika zamestnanosti a sociálna politika majú dôležitý význam pre trvalo 
udržateľný a sociálne vyvážený územný rozvoj a významne prispievajú k znižovaniu 
regionálnych rozdielov a zlepšeniu blahobytu všetkých občanov, pričom súčasne 
poskytujú rovnaké príležitosti všetkým občanom;

2. domnieva sa, že územný prístup je účinným mechanizmom na vykonávanie politík na 
podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, a podporovanie rozvoja, 
udržateľnej a dôstojnej zamestnanosti, vzdelávania, znižovania chudoby a sociálneho 
začleňovania, ktoré sú hlavnými cieľmi stratégie Európa 2020;

3. zdôrazňuje, že boj proti chudobe zahŕňa boj proti vylúčeniu a že vidiecke regióny s nízkou 
hustotou obyvateľstva alebo so starnúcim obyvateľstvom sa musia vyrovnávať
s nepostačujúcim poskytovaním služieb zdravotnej starostlivosti, čo by bolo možné 
vyvážiť do určitej miery lepšou prístupnosťou širokopásmových technológií
a presadzovaním telemedicíny;

4. nazdáva sa, že územný prístup by mal dokázať, že je účinným mechanizmom na podporu 
MSP pri vytváraní nových udržateľných pracovných miest a pri iniciovaní alebo rozvoji 
programov odbornej prípravy; domnieva sa, že podnikateľská činnosť zameraná na rast
a zamestnanosť a využívanie potenciálu môžu fungovať bez ohľadu na administratívne 
územné hranice, a vyzýva členské štáty, aby zlepšili existujúce podmienky pre nových 
podnikateľov s cieľom lepšie využiť ich vysoký potenciál na vytváranie nových 
udržateľných pracovných miest;

5. domnieva sa, že integrovaný územný prístup k Európskemu sociálnemu fondu (ESF)
a iným fondom EÚ má zásadný význam pre uplatňovanie zásady subsidiarity 
prostredníctvom viacúrovňového riadenia; zdôrazňuje význam zabezpečenia primeraného 
budovania kapacity, zapojenia sociálnych partnerov a partnerov z občianskej spoločnosti, 
ako aj zodpovednosti na miestnej, regionálnej a mikroregionálnej úrovni v mestskom aj 
vidieckom prostredí, okrem iného prostredníctvom školení týkajúcich sa postupov 
plánovania, prideľovania fondov a vykonávania činností súvisiacich s politikou 
súdržnosti, ako aj lepšieho prístupu k informáciám o spôsobe, akým sa dajú lepšie využiť 
prostriedky EÚ na regionálny rozvoj;

6. zdôrazňuje význam vytvorenia silnej synergie medzi politikou súdržnosti a inými 
politikami EÚ, a to s cieľom ochrániť účinnosť politiky súdržnosti pri riešení súčasných 
výziev v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti;

7. vyzdvihuje význam zabezpečenia spravodlivej rovnováhy medzi potrebnými kontrolami 
čerpania fondov a ich účinnosťou pri tvorbe a uskutočňovaní politiky súdržnosti;

8. upozorňuje, že územná spolupráca a makroregionálne stratégie by mohli byť užitočnými 
nástrojmi pri zisťovaní regionálnych rozdielov, napríklad v prístupe ku vzdelaniu
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a zamestnaniu, a v boji proti týmto rozdielom a pri podporovaní zbližovania európskych 
regiónov;

9. konštatuje, že medzi regiónmi aj v rámci regiónov existujú značné sociálne rozdiely
a rozdiely v zamestnanosti, ktoré sa nemôžu vždy odrážať v existujúcich ukazovateľoch; 
domnieva sa, že ak sa chudoba koncentruje najmä na mikroregionálnej úrovni, malo by sa 
proti nej bojovať zodpovedajúcim spôsobom; domnieva sa, že programy je nutné 
prispôsobiť regionálnym a subregionálnym potrebám a mali by byť zamerané na priority 
reagujúce na osobitné výzvy, ktorým čelia; domnieva sa, že ESF a iné fondy EÚ by sa 
mali považovať za hlavný nástroj na riešenie potrieb na miestnej úrovni v oblasti 
zamestnanosti (predovšetkým mladých ľudí), prístupu k zdravotnej starostlivosti, 
sociálneho začlenenia a boja proti chudobe; 

10. domnieva sa, že v záujme primeraného riešenia sociálnych a hospodárskych rozdielov je 
dôležité, aby sa pri plánovaní programov zohľadňovalo vzájomné dopĺňanie medzi tzv. 
tvrdými opatreniami (typu EFRR, napr. v oblasti infraštruktúry) a tzv. mäkkými 
opatreniami (najmä typu ESF, napr. odborná príprava); domnieva sa, že vhodné opatrenia 
zamerané na požiadavky v oblasti tematickej koncentrácie by mali takéto potreby 
zohľadňovať a mali by umožňovať používanie primeraných doplnkových zdrojov, najmä
v oblastiach vzdelávania a zdravotníckej infraštruktúry;

11. vyzýva Komisiu, aby vymedzila postupy prideľovania prostriedkov politiky súdržnosti na 
boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a chudobe;

12. zdôrazňuje, že účinné riešenie mnohých problémov v oblasti sociálneho vylúčenia
a chudoby si vyžaduje prispôsobený a diferencovaný prístup, ktorý musí zohľadňovať 
osobitné potreby daného územia, napríklad mestských alebo vidieckych oblastí;

13. považuje za kľúčové, aby politika súdržnosti pokrývala celé územie EÚ, a preto podporuje 
návrh Komisie na vytvorenie kategórie tzv. regiónov s prechodným financovaním, ktorá 
pomôže zaistiť primeranú a cielenú reakciu na situáciu v regiónoch s narastajúcim HDP, 
ako aj v regiónoch s klesajúcim HDP;

14. domnieva sa, že dobrovoľná mobilita pracovníkov a mladých absolventov v rámci EÚ by 
mohla byť riešením nedostatku ponúk na regionálnom a miestnom pracovnom trhu,
a nabáda členské štáty a regióny, aby ju účinnejšie využívali na podporu územného 
rozvoja a súdržnosti;

15. domnieva sa, že je kľúčové koordinovať činnosti, ktoré ESF podporuje na rozličných 
úrovniach politiky, s cieľom umožniť efektívny územný prístup; považuje za nevyhnutné 
predovšetkým prepojenie vzdelávacích služieb a inštitúcií s potrebami miestneho 
pracovného trhu;

16. považuje za dôležité, aby zmluvy o partnerstve a operačné programy poskytovali 
komplexnú analýzu rozdielov medzi uvedenými oblasťami, pokiaľ ide o sociálnu situáciu
a otázku zamestnanosti a potreby rozvoja, a zároveň aby integrované stratégie zahŕňajúce 
príslušné zdroje riešili konkrétne regionálne a miestne potreby tých geografických oblastí, 
ktoré sú najviac zasiahnuté nezamestnanosťou, chudobou a nepostačujúcimi službami 
zdravotnej starostlivosti, alebo potreby cieľových skupín, ktoré sú najviac vystavené 
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riziku diskriminácie alebo sociálneho vylúčenia; poukazuje na to, že v tejto súvislosti by 
sa mala venovať osobitná pozornosť marginalizovaným spoločenstvám;

17. domnieva sa, že je nanajvýš dôležité podporovať výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi v kontexte zmysluplného a účinného dlhodobého plánovania územného 
rozvoja a prostredníctvom presadzovania dôstojnej a udržateľnej zamestnanosti s cieľom 
predchádzať chudobe a nezamestnanosti a bojovať proti nim;

18. domnieva sa, že operačné programy a projekty sa musia vypracovávať a vykonávať 
na primeranej úrovni a že je nevyhnutné venovať pozornosť úlohe miest, funkčných 
geografických oblastí a oblastí, ktoré čelia osobitným geografickým alebo demografickým 
problémom;

19. pripomína, že je nutné vynaložiť úsilie na zaistenie zamestnanosti a integrácie na trh práce 
pre tých, ktorí sa nachádzajú v najnevýhodnejších podmienkach;

20. nazdáva sa, že inštitucionálna kapacita na rozličných úrovniach zásahu je významný 
prvok, ktorý zabezpečuje úspešnosť uplatňovania územného prístupu;

21. vyzýva členské štáty, aby pri príprave partnerských zmlúv a celého súboru operačných 
programov, predovšetkým v oblastiach ako životné prostredie, sociálne začlenenie, rodová 
rovnosť a rovnaké príležitosti, prostredníctvom využitia zásady partnerstva1 zabezpečili 
otvorený dialóg s konzultáciami a zapojením zainteresovaných strán, ako sú miestne 
orgány, sociálni partneri a mimovládne organizácie; domnieva sa, že na efektívne 
využívanie územného prístupu v prípade opatrení financovaných z ESF je nevyhnutné 
vybudovať vzájomnú dôveru a spoluprácu medzi všetkými zúčastnenými stranami;

22. pripomína, že je dôležité uľahčiť vykonávanie koordinačných platforiem pre inovatívne 
projekty, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky v boji proti sociálnemu vylúčeniu a 
v zlepšení prístupu k službám zdravotnej starostlivosti;

23. vyzýva Komisiu, aby predložila plán na uľahčenie efektívneho využívania ESF členskými 
štátmi, ktoré čelia najväčším finančným ťažkostiam;

24. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali náležité odporúčania pre posilnenie 
politického prístupu na základe výsledkov a zdokumentovaných dôkazov, a to s cieľom 
zlepšiť účinné vykonávanie politiky súdržnosti.

                                               
1 Pracovný dokument útvarov Komisie o zásade partnerstva pri čerpaní fondov spoločného strategického rámca 
– prvky Kódexu správania EÚ pre partnerstvo (SWD(2012)0106). 
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