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Vec: Stanovisku k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: ročná 
stratégia udržateľného rastu na rok 2021, COM(2020) 575, 2021/2004(INI)

Vážená pani predsedníčka,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre regionálny rozvoj požiadaný o predloženie 
stanoviska Vášmu výboru. Výbor pre regionálny rozvoj sa rozhodol predložiť svoje stanovisko 
vo forme listu.
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Výbor pre regionálny rozvoj sa touto otázkou zaoberal na svojej schôdzi 24. februára 2021. 
Stanovisko bolo prijaté 41 hlasmi za, nikto nehlasoval proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Na tejto schôdzi1 sa Výbor pre regionálny rozvoj rozhodol vyzvať Výbor pre hospodárske a 
menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, uvedené 
návrhy. 

S úctou

Younous Omarjee

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Veronika Vrecionová, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, 
Chiara Gemma, Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, 
Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, 
Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom, Adrian-
Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Martina Michels, Younous Omarjee, Rosa D'Amato, Niklas 
Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana
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NÁVRHY

Výbor REGI

1. poznamenáva, že pandémia COVID-19 uvrhla svet do náhlej a hlbokej recesie a že 
pretrvávajú mnohé neistoty; domnieva sa, že táto pandémia je oveľa viac než len 
zdravotná kríza a že jej hospodársky a sociálny vplyv sa v jednotlivých krajinách líši, 
pričom sa zvyšuje chudoba, nerovnosti a rozdiely medzi regiónmi EÚ; zdôrazňuje, že 
treba urobiť viac s cieľom bojovať proti týmto nerovnostiam a podporiť rýchlu a 
trvalú obnovu, a to najmä podporou tých regiónov s pomalším tempom rastu a vyššou 
mierou nezamestnanosti, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí; so znepokojením berie v 
tejto súvislosti na vedomie, že v EÚ ako celku je miera nezamestnanosti vyššia ako 
7 % a miera nezamestnanosti mladých ľudí stúpla na 17 %, pričom sa očakáva, že sa 
bude v dôsledku pandémie COVID-19 ďalej zvyšovať2; kríza zasiahla okrem 
mladých ľudí neúmerne aj ženy a znevýhodnené skupiny, ako sú domácnosti s 
nízkymi príjmami, osoby so zdravotným postihnutím a menšiny;

2. zdôrazňuje význam Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako jedného z 
hlavných nástrojov obnovy so sumou 672,5 miliardy EUR vo forme úverov a grantov 
na finančnú podporu v prvých rokoch obnovy; význam dosiahnutia vysokého stupňa 
odolnosti domácich hospodárstiev je jedným z ponaučení z poslednej celosvetovej 
hospodárskej, sociálnej a finančnej krízy a je nevyhnutné zabrániť ďalšiemu 
prehlbovaniu a zhoršovaniu už existujúcich hospodárskych a sociálnych rozdielov; 
zdôrazňuje, že treba zlepšiť pripravenosť a odolnosť vnútroštátnych systémov 
zdravotnej a sociálnej ochrany a zabezpečiť rovnaký prístup ku vzdelávaniu, k cenovo 
dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a systémom 
starostlivosti o deti; preto treba zabezpečiť, aby sa zdroje z tohto fondu využívali 
efektívne tam, kde sú najviac potrebné, aby zaťaženie a dlhy ďalšej generácie boli čo 
najnižšie;

3. zdôrazňuje, že mechanizmus by mal prispievať k podpore hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti, a tým zlepšovať hospodársku a sociálnu odolnosť a adaptačnú 
kapacitu členských štátov a podporovať ekologickú a digitálnu transformáciu 
zameranú na posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti a dosiahnutie 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050; preto dúfa, že medzi opatreniami 
plánovanými v národných plánoch obnovy a opatreniami plánovanými v rámci 
politiky súdržnosti bude existovať vysoká úroveň komplementárnosti; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 
nie je zásada partnerstva povinná a že v dôsledku toho sa mestá vo väčšine krajín EÚ 
v plnej miere nepodieľali na príprave národného plánu obnovy3 a že existuje aj riziko 
nesúladu medzi vykonávaním Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a EŠIF;

2 Štatistika nezamestnanosti: Eurostat, júl 2020 f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519 (europa.eu)
3 https://cor.europa.eu/sk/news/Pages/post-COVID-recovery-plans-.aspx. A tiež: 
https://eurocities.eu/latest/involve-cities-in-a-green-and-digital-recovery/

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
https://cor.europa.eu/sk/news/Pages/post-COVID-recovery-plans-.aspx
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4. zdôrazňuje, že zapojenie regionálnych a miestnych verejných orgánov, ako aj 
hospodárskych a sociálnych partnerov, profesijných združení a príslušných orgánov 
zastupujúcich občiansku spoločnosť, ako sú mimovládne organizácie, má zásadný 
význam pre úspešné vykonávanie tohto mechanizmu vzhľadom na rýchlu obnovu zo 
súčasnej krízy; vyzýva Komisiu, aby predložila hodnotiaci nástroj, ktorý zabezpečí 
dodržiavanie kritérií konzultácií členských štátov s miestnymi, regionálnymi a 
vnútroštátnymi organizáciami občianskej spoločnosti;

5. zdôrazňuje, že regióny musia byť v plnej miere zapojené do národných plánov obnovy 
a ich riadenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom riešiť súčasné viacrozmerné výzvy na 
najvhodnejšej územnej úrovni; domnieva sa, že v plánoch by sa mali zohľadniť aj 
zásady súdržnosti;  investície by mali podporiť kľúčové odvetvia, najmä tie, ktoré 
kríza najviac zasiahla, podporiť vytváranie a zachovanie kvalitných pracovných miest 
a zabezpečiť rovnaký prístup na trh práce v súlade s Európskym pilierom sociálnych 
práv; osobitná pozornosť by sa mala venovať najzraniteľnejším skupinám 
obyvateľstva vrátane starších osôb;  mechanizmus by mal takisto prispievať k 
dosiahnutiu rodovej rovnosti, ako sa uvádza v článku 8 zmluvy, berúc do úvahy, že 
rozdiely v zamestnanosti žien a mužov (11,4 %), rozdiely v odmeňovaní žien a mužov 
(14 %) a rozdiely v dôchodkoch žien a mužov (30 %) sú naďalej neprijateľne vysoké4; 
okrem toho treba včas a konzistentne zabezpečiť ciele rodovej rovnosti a 
hospodárskej nezávislosti žien vo všetkých dimenziách a vo všetkých fázach 
prípravy, monitorovania, vykonávania a hodnotenia programov financovaných v 
rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti; trvá na tom, že pandémia 
zvýrazňuje potrebu posilniť miestnu výrobu s cieľom zabrániť budúcim nedostatkom 
v hospodárskych odvetviach poľnohospodárstva, priemyslu a zdravotníctva; 
podporuje krátke okruhy a miestnu výrobu s cieľom výrazne znížiť emisie 
skleníkových plynov a posilniť miestne hospodárstva oslabené krízou;

6. vyzýva na potrebu ďalšieho posilnenia prepojenia medzi kvalitnou zamestnanosťou, 
rodovou rovnosťou, udržateľným rastom, sociálnymi a klimatickými cieľmi, s 
európskym semestrom s konečným cieľom zlepšiť kvalitu života a blahobyt občanov;

7. v prípade investícií v rámci mechanizmu je v procese európskeho semestra dôležité 
viacúrovňové riadenie, keďže pandémia COVID-19 zasiahla územia členských štátov 
rôznymi spôsobmi; pripomína, že medzi mnohými nerovnosťami, ktoré odhalila 
pandémia COVID-19, je závažnou digitálna nerovnosť, ktorá postihuje najmä menej 
rozvinuté regióny, ženy, starších ľudí a ľudí žijúcich v najvzdialenejších regiónoch a 
obyvateľov vidieckych, odľahlých a vyľudnených oblastí; potrebné sú väčšie 
investície do digitalizácie, digitálnych inovácií a digitálnej pripojiteľnosti, čo by 
umožnilo spravodlivý a rovnocenný prechod na digitálne hospodárstvo, najmä v 
prípade najzraniteľnejších osôb v spoločnosti;

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
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8. víta úlohu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pri usmerňovaní a budovaní 
udržateľnejšej, odolnejšej a spravodlivejšej Európy pre ďalšiu generáciu pri 
súčasnom dodržiavaní zásady „nespôsobovať významnú škodu“, ako sa vymedzuje v 
článku 17 nariadenia o taxonómii, a prostredníctvom investícií a reforiem v siedmich 
hlavných oblastiach zameraných na environmentálnu udržateľnosť, energiu z 
obnoviteľných zdrojov, obnovu, udržateľnú mobilitu, biodiverzitu, produktivitu, 
spravodlivosť a makroekonomickú stabilitu; zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia 30 
% cieľa zohľadňovať problematiku klímy vo viacročnom finančnom rámci a v rámci 
programu Next Generation EU v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja 
bude musieť každý plán obnovy a odolnosti zahŕňať minimálne 37 % výdavkov 
súvisiacich s klímou; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili súlad, 
súdržnosť a synergie s Agendou 2030 prijatou OSN;

9. uznáva, že technologické trendy na trhu práce a prechod na udržateľné hospodárstvo 
predstavujú obrovské výzvy, ale aj príležitosti pre regionálnu súdržnosť; opätovne 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu európskych štrukturálnych a investičných fondov ako 
hlavného investičného nástroja politiky súdržnosti v Európe s cieľom podporiť 
regionálny procesom obnovy; pozornosť by sa mala venovať mestským oblastiam, 
ktoré sú hnacou silou ekologickej a digitálnej transformácie, všetkým regiónom, ktoré 
sú znevýhodnené prírodnými alebo demografickými podmienkami a najviac 
postihnuté prechodom na udržateľnejšie a ekologickejšie hospodárstvo, ako aj 
ostrovom a najvzdialenejším regiónom;

10. zdôrazňuje, že európsky semester, nový Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 
a fondy politiky súdržnosti sú neoddeliteľne prepojené, a preto treba zabezpečiť lepšiu 
koordináciu, ako aj rýchle a prispôsobené opatrenia s cieľom vytvoriť pracovné 
miesta, posilniť vzdelávanie, inovácie, obnoviť silné hospodárstvo a zároveň 
dosiahnuť ciele v oblasti klímy. zdôrazňuje, že závery európskeho semestra a správy 
členských štátov majú významný vplyv na regióny a že tieto dôsledky by sa mali 
pravidelne monitorovať v kontexte vykonávania politiky súdržnosti; domnieva sa, že 
začlenenie cieľov udržateľného rozvoja a sociálneho piliera do rozsahu európskeho 
semestra si bude vyžadovať úpravu existujúcich ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie hospodárskych, environmentálnych a sociálnych 
politík EÚ, ako aj súlad medzi politickými cieľmi a rozpočtovými prostriedkami.


