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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 medzi hospodárskou, regionálnou a sociálnou politikou EÚ existuje vzájomné 

prepojenie a ich účinnosť závisí od vyriešenia problémov spojených s čerpaním 

prostriedkov, pričom problémy týkajúce sa schopnosti čerpať finančné prostriedky 

z jednotlivých fondov sú v prípade jednotlivých členských štátov často podobné; keďže sa 

však tieto problémy v jednotlivých regiónoch navzájom odlišujú z dôvodu konkrétnych 

spoločenských a kultúrnych rysov, v dôsledku čoho vznikajú rozdiely, pokiaľ ide o prístup 

k prostriedkom EÚ a ich využívanie a čerpanie, čo treba zohľadniť, 

B. keďže najznevýhodňovanejším regiónom a mikroregiónom chýbajú finančné a ľudské 

zdroje a administratívna podpora, ktoré sú potrebné na správne využívanie prostriedkov 

EÚ, ktoré majú k dispozícii, 

C. keďže regionálna politika EÚ je významný nástroj pri podpore hospodárskej a sociálnej 

súdržnosti a keďže Európskej únii umožňuje prijímať opatrenia na zníženie regionálnych 

rozdielov, podporu skutočného zbližovania a stimuláciu rozvoja, kvalitnej zamestnanosti 

a sociálneho pokroku, ako aj výhod pre menej rozvinuté regióny, 

D. keďže Európsky sociálny fond (ESF) poskytuje dôležitú podporu opatreniam trhu práce 

a zohráva významnú úlohu pri podpore sociálneho začlenenia a keďže by sa mali výrazne 

zvýšiť jeho prostriedky, 

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že ESF sa v súčasnosti bude využívať 

efektívnejším spôsobom, aby tak na všetkých úrovniach a vo všetkých členských štátoch 

bolo možné reagovať na terajšie sociálno-ekonomické problémy spôsobené finančnou 

recesiou, a aby zaistili, že budúci ESF prispeje zmysluplným a cieleným spôsobom 

k vykonávaniu stratégie Európa 2020 v oblastiach politiky zamestnanosti a sociálneho 

začlenenia ako viditeľný, transparentný, efektívny, flexibilný, jednoduchý a ľahko 

použiteľný nástroj, ktorý sa použije na rozvoj ľudského kapitálu pri zohľadnení osobitostí 

a potrieb členských štátov a regiónov;  

2. vyzýva Komisiu, aby zaručila upevnenie a koordináciu spolupráce medzi rôznymi 

štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom, pričom zohľadní vytvorenie väčšej 

súčinnosti medzi rôznymi fondmi, ako aj spoločné vykonávacie pravidlá; 

3. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby uľahčili rýchlejšie uzavretie hlavných 

dokumentov, ako sú viacročný finančný rámec a nariadenia, s cieľom prekonať počiatočné 

ťažkosti, ktoré sa môžu objaviť na začiatku budúceho programového obdobia, ako to bolo 

aj na začiatku programového obdobia 2007 – 2013; 

4. nabáda Komisiu a členské štáty, aby upevnili viacúrovňové riadenie, ktoré by malo 

zahŕňať nielen vykonávanie politík a riadenie ESF, ale aj rozvoj samotnej stratégie Európa 

2020; 
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5. zdôrazňuje, že je potrebné sústrediť úsilie na obmedzený počet priorít – pričom 

najnaliehavejšou z nich je zníženie rekordných úrovní nezamestnanosti na vnútornom trhu 

s osobitným dôrazom na pracovné miesta pre mladých ľudí a ženy – s cieľom zabezpečiť 

efektívnejšiu realizáciu projektov na úrovni EÚ a maximalizovať vplyv a potenciál ESF, 

a podporiť tak stratégiu Európa 2020, a zároveň vyzdvihuje, že treba brať do úvahy 

rozdielne situácie v členských štátoch a že je okrem toho potrebné posilňovať finančnú 

nezávislosť ESF a podporovať jeho flexibilitu s cieľom riešiť súčasné problémy v oblasti 

zamestnanosti; 

6. vyzýva členské štáty, aby podporovali a udržiavali široký dialóg so všetkými 

zainteresovanými stranami na národnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom lepšie 

určiť potreby trhu práce, zvýšiť zamestnateľnosť sociálne znevýhodnených skupín 

a zároveň primerane zohľadňovať regionálne a miestne potreby pri formulovaní 

politických cieľov v súvislosti s politikou súdržnosti a zabezpečiť, aby sa odrážali 

v cieľoch ESF; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala odbornej príprave 

a vzdelávaniu ľudí na nekvalifikovaných pracovných miestach s cieľom zvýšiť 

zamestnateľnosť tejto skupiny; 

7. vyzýva členské štáty, aby zlepšili informovanosť o ESF a jeho dostupnosť 

a zmodernizovali kapacity vytvárania projektov s cieľom prispieť k tvorbe nových, 

dôstojných pracovných miest a účinnejšiemu sociálnemu začleneniu;  

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súvislosti s miestnymi a regionálnymi projektmi 

rozvoja uprednostnili integrovaný prístup, čím by podporili rozvoj miestnych iniciatív pre 

ESF založených na princípe „zdola nahor“ a umožnili skombinovať na úrovni 

jednotlivých projektov viacero druhov financovania: operačné programy, národné 

programy a súkromné zdroje; 

9. podporuje názor, že regulačná architektúra politiky súdržnosti by mala umožniť väčšiu 

pružnosť pri organizovaní operačných programov s cieľom lepšie vyjadriť charakter 

a geografické prvky rozvojových procesov; navrhuje poskytnúť členským štátom 

a regiónom dostatočnú pružnosť pri výbere priorít a vypracúvaní vhodných kombinácií 

politík; 

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že súčasne s podporou vykonávania stratégie 

Európa 2020 vo všetkých členských štátoch bude politika súdržnosti znižovať rozdiely 

medzi regiónmi a mikroregiónmi, náležite zohľadňovať osobitné potreby najodľahlejších 

regiónov a presadzovať harmonický rozvoj v EÚ, a to aj uplatňovaním ďalších cielených 

nástrojov a opatrení v oblastiach, ktoré naďalej príliš zaostávajú za európskym 

štandardom; 

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že kvôli zdĺhavým administratívnym konaniam a zložitým 

pravidlám, najmä v niektorých členských štátoch, je čerpanie prostriedkov z ESF 

pomalšie, než sa predpokladalo, a že to mnohých prípadných príjemcov odrádza 

od podania žiadosti o finančné prostriedky; zdôrazňuje, že je potrebné tento proces 

zjednodušiť pomocou jasných, spoločných a nekomplikovaných ukazovateľov, pokiaľ ide 

o oprávnenosť výdavkov, riadenie a hodnotenie; trvá na tom, aby systémy auditu 

a kontroly každého regiónu spĺňali vysoké normy; požaduje užšiu koordináciu medzi 

rôznymi úrovňami kontroly (regionálnou, celoštátnou a EÚ), čo sa týka údajov, 
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odporúčaní a výsledkov; zastáva názor, že regionalizácia operačných programov nemusí 

bezpodmienečne znamenať viac kontrol; odporúča, aby v súlade so zásadou 

proporcionality frekvencia kontrol závisela vo väčšej miere od súm dotácií a prípadných 

vzniknutých nedostatkov; žiada, aby sa ciele ESF zosúladili so skutočnými potrebami trhu 

práce, ktorý potrebuje investície do skvalitnenia odborného vzdelávania a opatrení na 

ochranu remeselnej výroby; 

12. vyzýva členské štáty, aby právne predpisy Spoločenstva rýchlejšie transponovali do 

vnútroštátneho práva; zdôrazňuje, že v záujme účinnejšieho operatívneho riešenia výziev 

je dôležité mobilizovať dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov; 

13. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila úroveň spolufinancovania s cieľom lepšie zohľadniť 

stupeň rozvoja, pridanú hodnotu EÚ, druhy opatrení, príjemcov, ich schopnosť čerpať 

finančné prostriedky a možnosti rozvoja; na tento účel žiada, aby bol politike súdržnosti 

v čase, kedy sú príspevky na celoštátnej a miestnej úrovni obmedzované úspornými 

opatreniami v rámci národných rozpočtov, pridelený primeraný rozpočet Spoločenstva; 

vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že určitá časť finančných prostriedkov, ktoré sú 

k dispozícii v rámci ESF, sa nečerpá, a zároveň konštatuje, že v niektorých členských 

štátoch sa dosiahol významný pokrok; vyzýva preto členské štáty, aby vytvorili 

mechanizmy, ktoré malým príjemcom (väčšinou MVO pôsobiacim v praxi a MSP) 

pomôžu pri príprave úspešných žiadostí a ktoré im zabezpečia poradenstvo počas obdobia 

čerpania prostriedkov, a zaručili tým vyššiu účinnosť procesu;  

14. vyzýva členské štáty, aby vytvorili európske jednotné kontaktné miesta, ktoré by boli čo 

najbližšie k občanom a ktorých cieľom by bola pomoc miestnym orgánom aj občanom EÚ 

pri formulovaní žiadostí o podporu z Kohézneho fondu; 

15. zdôrazňuje, že postupy riadenia, podávania správ a kontroly musia byť primerané rozsahu 

projektov, lebo pre malé inštitúcie a malé miestne orgány je zložité realizovať projekty za 

súčasných podmienok, a že sa preto v budúcom programovom období musia vypracovať 

osobitné ustanovenia pre granty EÚ s malým rozsahom; 

16 domnieva sa, že vzhľadom na závažnú hospodársku a finančnú krízu, ktorá postihuje 

mnohé členské štáty a ich regióny, by miera spolufinancovania, ktorá platí pre 

vnútroštátne inštitúcie a združenia v prípade projektov podporovaných z prostriedkov 

Spoločenstva, nemala presiahnuť 10 % pre všetky štrukturálne fondy, a to s cieľom 

umožniť vyššie čerpanie kohéznych prostriedkov;  

17. vyzýva členské štáty, aby navrhli a organizovali školenia pre potenciálnych príjemcov 

prostriedkov z fondov;  

18. vyzýva členské štáty, aby na základe jasných pravidiel vo väčšom rozsahu využívali 

možnosť poskytovania zálohových platieb príjemcom prostriedkov z ESF; 

19. žiada úpravu plánovania, sledovania a hodnotenia politiky súdržnosti s cieľom skvalitniť 

poradenskú úlohu Komisie a znížiť administratívnu záťaž spojenú s kontrolami a auditmi; 

20. zdôrazňuje, že sa treba trvalo, intenzívne a odhodlane zameriavať na skutočné výstupy 

a výsledky rozvojových programov financovaných z ESF, a to zlepšením systémov 
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hodnotenia, monitorovania a ukazovateľov na úrovni Spoločenstva a na celoštátnej, 

regionálnej a miestnej úrovni, ktoré by mali zahŕňať nielen úrovne výdavkov, ale aj 

kvalitu realizovaných politík; vyzýva Komisiu, aby brala do úvahy faktory neistoty, ktoré 

ovplyvňujú dlhodobé projekty návratu do pracovného života; 

21. konštatuje, že inštitucionálna kapacita verejného sektora na celoštátnej, regionálnej 

a miestnej úrovni a technická a administratívna kapacita zúčastnených verejných orgánov 

a príjemcov majú zásadný význam pre úspešný rozvoj, plnenie a sledovanie politík 

potrebných na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020; 

22. konštatuje, že na to, aby bolo možné budovať na nadobudnutých skúsenostiach a 

poznatkoch v riadení, je potrebný vysoký stupeň kontinuity systémov riadenia a kontroly 

a kapacity, a preto vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na zabránenie fluktuácie 

administratívnych pracovníkov, ktorí sa venujú riadeniu fondov. 
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