
AD\941392SK.doc PE510.825v03-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2013/2042(INI)

21.6.2013

STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k vplyvu rozpočtových obmedzení na regionálne a miestne orgány v súvislosti 
s výdavkami zo štrukturálnych fondov EÚ v členských štátoch
(2013/2042(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Kozłowski



PE510.825v03-00 2/6 AD\941392SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\941392SK.doc 3/6 PE510.825v03-00

SK

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 v čase krízy, ktorá má za následok rastúci dopytu po sociálnych službách, 
má tlak na regionálne a miestne orgány z dôvodu finančných obmedzení negatívny vplyv 
na sociálnu súdržnosť, vzdelávanie a udržateľnú zamestnanosť; zdôrazňuje, že regionálne 
a miestne orgány čelia prekážkam pri riešení problémov, ako je chudoba, sociálne 
vylúčenie, a teda aj pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020;

2. zdôrazňuje osobitnú úlohu ESF pri podpore sociálnych investícií a vykonávaní stratégie 
Európa 2020, ktorá spočíva najmä v jeho prínose k vysokej miere udržateľnej 
zamestnanosti, produktivity a zároveň účinnému boju proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu, ako aj zvyšovaniu sociálnej súdržnosti;

3. víta zjednodušenie postupov spojených so zavádzaním ESF a zlepšenie dostupnosti fondu, 
najmä pre menšie projekty na miestnej úrovni, vďaka čomu je možné lepšie a rýchlejšie 
reagovať na výzvy, ktoré prinášajú zložité hospodárske a sociálne situácie, a je 
zabezpečená širšia účasť prijímajúcich organizácií na realizácii investícií; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje dôležitosť nového nástroja pre miestny rozvoj pod vedením komunít, ktorý by 
umožnil akčným skupinám na miestnej úrovni rozvíjať a vykonávať miestne stratégie 
zamestnanosti; vyzýva členské štáty, aby v rámci prebiehajúceho procesu plánovania 
poskytli tieto príležitosti s cieľom využiť veľký potenciál miestnych akčných skupín pre 
inovácie;

4. verí, že výdavky na súdržnosť by mali členským štátom poskytnúť dostatočnú flexibilitu 
pre riešenie ich vlastných konkrétnych problémov, aby mohli dosiahnuť ciele stratégie EÚ 
2020;

5. zdôrazňuje, že je dôležité prispôsobovať sa prebiehajúcim rozpočtovým obmedzeniam 
v celej Európe a zároveň pokračovať v investovaní do budúcnosti; pripomína členským 
štátom, že výzvou nie je míňať viac, ale míňať efektívnejším spôsobom;

6. konštatuje, že ku koncu roku 2012 nemohli byť platobné nároky vo výške 4,2 miliárd 
EUR uhradené z ESF a že sú tieto nároky vyplácané z finančného krytia na rok 2013; 
zdôrazňuje negatívny vplyv takéhoto posunutia splatnosti na finančnú situáciu miestnych 
a regionálnych orgánov a príjemcov; ďalej zdôrazňuje, že z celkovej sumy 11,2 miliárd 
EUR poskytnutých do opravného rozpočtu č. 2/2013 je 3,253 miliárd EUR určených pre 
ESF a tento opravný rozpočet by mal byť plne preplatený, pravdepodobne vo dvoch 
fázach; žiada politický záväzok Rady k tomu, aby všetky právne záväzky, ktoré majú byť 
splnené v roku 2013, boli vyplatené na konci tohto roka;

7. žiada zníženie celkovej úrovne nesplatených záväzkov (RAL), ktoré predstavujú vážnu 
hrozbu pre účinné využívanie zdrojov politiky súdržnosti, a tak brzdia budúce investície 
do rastu a zamestnanosti; vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti podporovali 
regionálne a miestne orgány v čo najlepšom využívaní dostupných prostriedkov fondov 
súdržnosti a štrukturálnych fondov za pomoci presného plánovania projektov a žiadostí a 
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aby zabezpečili vhodnú podporu pre spolufinancovanie;

8. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je dôležitým faktorom pri podpore verejných a 
súkromných investícií, s potenciálom rozvíjať dobrú správu vecí verejných a účasť 
verejnosti na všetkých úrovniach, čím zároveň prispieva k hospodárskemu rastu, 
zamestnanosti, udržateľnému rozvoju a sociálnej súdržnosti v Únii ako celku a v 
regiónoch, ktoré z nej priamo profitujú, čím zabezpečuje solidaritu medzi európskymi 
občanmi a európskymi regiónmi; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili kontinuálne 
poskytovanie potrebných finančných zdrojov pre miestne subjekty aj v období krízy, aby 
boli tieto subjekty schopné využívať štrukturálne fondy;

9. jednoznačne podporuje zmenu v prioritách v oblasti výdavkov, aby sa zabezpečilo, že 
členské štáty budú investovať do dlhodobého rastu vrátane investícií do mikropodnikov a 
malých a stredných podnikov, ktoré môžu zohrávať dôležitú úlohu pri rozvíjaní 
konkurencieschopnosti členských štátov; 

10. zdôrazňuje, že miestne hospodárstvo je pre obce hlavným faktorom ich obnovy a to je v 
súčasnej krízovej situácii veľmi dôležité; v tejto súvislosti upozorňuje najmä na 
hospodárske a spoločenské vplyvy sociálnej ekonomiky na zlepšovanie sociálnej 
súdržnosti na miestnej úrovni; vyzýva členské štáty, aby sociálnej ekonomike poskytli 
možnosti získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na obdobie rokov 
2014 – 2020;

11. zdôrazňuje úlohu, ktorú môžu zohrávať miestne a regionálne orgány pri posilňovaní trvalo 
udržateľného rastu a tvorbe pracovných miest, obnove sociálnej štruktúry a pri 
podporovaní energie z obnoviteľných zdrojov, inteligentných sietí a udržateľnej mobility;

12. zdôrazňuje, že správa ekonomických záležitostí EÚ by mala byť dostatočne flexibilná, 
aby umožňovala investície podporené politikou súdržnosti, ktoré prispievajú k rastu a
tvorbe pracovných miest, ak tieto investície nevedú v členských štátoch k prekračovaniu 
úrovne dlhu a schodku, ktoré boli schválené v obnovenom Pakte stability a rastu;

13. zdôrazňuje potrebu zvyšovania účasti miestnych a regionálnych orgánov, prípadne 
sociálnych partnerov a ďalších príslušných partnerov, na plánovaní, vykonávaní, 
monitorovaní a hodnotení štrukturálnych fondov, čo by viedlo k lepšiemu prepojenie 
stratégií EÚ, národných a regionálnych stratégií; vyzýva miestne a regionálne orgány, aby 
vždy keď je to možné, rozvíjali účasť občianskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť pre 
projekty nevyhnutnú podporu a finančné prostriedky na uskutočňovanie ich cieľov;

14. vyzýva k väčšej transparentnosti využívania fondov a k lepšej komunikácii, ktoré povedú 
k širšiemu prijatiu zodpovednosti, uznaniu a kontrole využívania fondov;

15. vyzýva k ďalšiemu zjednodušeniu pravidiel a zvýšeniu pružnosti a transparentnosti pri 
plánovaní a spravovaní štrukturálnych fondov, ktoré umožní lepšie vykonávanie 
projektov, ako aj rýchlejšie a primeranejšie reakcie na sociálne výzvy a hrozby;

16. zdôrazňuje, že neexistuje priamy vzťah medzi výkonnosťou regionálnej politiky 
a makroekonomickými výsledkami členských štátov a že regióny by nemali byť trestané 
za neschopnosť štátu spĺňať postupy spojené s hospodárskym riadením; domnieva sa, že 
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ukladanie dodatočných trestov by tak mohlo prehĺbiť problémy tých členských štátov, 
ktoré už čelia makroekonomickým ťažkostiam, a že preto sú makroekonomické 
podmienky neprijateľné;
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