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Európsky parlament, 

– so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii, 

– so zreteľom na články 151, 153, 162 a články 174 až 176 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, 

– so zreteľom na európske dohovory o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

najmä na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) 

a s ním súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, na Európsku sociálnu 

chartu a s ňou spojené odporúčania Európskeho výboru pre sociálne práva 

a na Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín, 

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva, 

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o domorodom a kmeňovom 

obyvateľstve v nezávislých krajinách,  

–  so zreteľom na antidiskriminačné smernice EÚ, článok 14 Európskeho dohovoru 

o ľudských právach a na protokol č. 12 k tomuto dohovoru, 

–  so zreteľom na Dohovor OSN z 5. januára 2011 o právach osôb so zdravotným 

postihnutím, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom 



 

 

a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/20061 (ďalej len 

„NSU“), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 

zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných 

ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, ktorým sa 

zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/20062, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 437/2010 

z 19. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania 

v prospech marginalizovaných spoločenstiev3, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 

zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) 

č. 1081/20064, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 

zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo 

na obdobie rokov 2014 – 20205, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 

z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby6, 

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 

o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych 

a investičných fondov7, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. februára 2014 k 7. a 8. správe Európskej komisie 

o pokroku v oblasti politiky súdržnosti EÚ a k strategickej správe 2013 o vykonávaní 

programov v období rokov 2007 – 20138, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 o dosiahnutom pokroku vo 

vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov9, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o sociálnom bývaní v Európskej únii10, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o stratégii EÚ pre oblasť integrácie 

Rómov11, 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320. 
2  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289. 
3  Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 1. 
4  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470. 
5  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62. 
6  Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1. 
7  Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1. 
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9  Prijaté texty, P7_TA(2013)0594. 
10  Prijaté texty, P7_TA(2013)0246. 
11  Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 112. 
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o prínose politiky súdržnosti 

k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 20201, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2009 o sociálnej situácii Rómov a zlepšení 

ich prístupu na trh práce v EÚ2, 

– so zreteľom na šiestu správu Komisie z 23. júla 2014 o hospodárskej, sociálnej a 

územnej súdržnosti s názvom Investovanie do rastu a zamestnanosti: podpora 

hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii, 

– so zreteľom na informačný list Komisie z 27. februára 2014 – Tematické usmernenia 

o rómskych a marginalizovaných komunitách (tematický cieľ 9 – Sociálne začleňovanie 

a chudoba), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. apríla 2014 s názvom Správa o realizácii rámca 

EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (COM(2014)0209), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. mája 2012 s názvom Národné stratégie 

integrácie Rómov: prvý krok pri implementácii rámca EÚ (COM(2012)0226), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. decembra 2010 s názvom Stratégia Európskej 

únie pre podunajskú oblasť (COM(2010)0715), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. decembra 2010 s názvom Európska platforma 

proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú 

súdržnosť (COM(2010)0758), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia 

na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020), 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach 

na integráciu Rómov v členských štátoch3, 

–  so zreteľom na usmerňujúcu poznámku Komisie o využití európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pri riešení segregácie vo vzdelávaní a priestorovej segregácie 

(návrh) z 1. júla 2015, 

– so zreteľom na otázku na písomné zodpovedanie Komisii z 24. februára 

2015 o finančných prostriedkoch pre marginalizované spoločenstvá (E-002782/2015), 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov k téme vnútroštátne stratégie integrácie 

Rómov4, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a na stanoviská Výboru 

pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 120. 
2  Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 60. 
3  Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1. 
4  Ú. v. EÚ C 114, 15.4.2014, s. 73. 



 

 

0314/2015), 

A. keďže politika súdržnosti je zameraná na posilňovanie hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti, zníženie sociálnych rozdielov vrátane zníženia a odstránenia 

chudoby a vylúčenia, čo si vyžaduje zabránenie segregácii a podporu rovnakého 

prístupu a rovnakých príležitostí pre všetkých občanov vrátane najviac 

marginalizovaných komunít, ako aj skupín a jednotlivcov každého veku, ktorým hrozí 

chudoba a sociálne vylúčenie a ktoré nemajú prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, 

bývaniu a systémom zdravotnej starostlivosti; 

B. keďže politika súdržnosti, ako je definovaná v Jednotnom európskom akte z roku 1986, 

má slúžiť na znižovanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a zaostávania najmenej 

rozvinutých regiónov; keďže Zmluva o fungovaní Európskej únie pridáva súdržnosti 

ďalší aspekt, keď odkazuje na „hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť“; 

C. keďže cieľ sociálnej súdržnosti si v politike zameranej na začleňovanie 

marginalizovaných komunít vyžaduje celoeurópsky prístup a od členských štátov 

požaduje, aby využili svoje právomoci v tejto oblasti na prijatie podporných opatrení 

a opatrení aj v rámci programov nadnárodnej spolupráce a tiež vnútroštátnych 

programov; 

D. keďže financovanie príležitostí pre marginalizované komunity bolo v roku 2010 

začlenené do Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR); keďže legislatívny 

rámec pre politiku súdržnosti na roky 2014 – 2020 poskytuje strategický prístup;  

E. keďže v nariadení (EÚ) č. 1304/2013 sa stanovuje, že Európsky sociálny fond (ESF) je 

prínosom pre ľudí a zahŕňa znevýhodnené skupiny, ako sú dlhodobo nezamestnaní, 

osoby so zdravotným postihnutím, migranti, etnické menšiny, marginalizované 

komunity a osoby všetkých vekových skupín, ktoré čelia chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu; 

F.  keďže najmenej 23,1 % rozpočtu politiky súdržnosti bude vyčlenených na investície 

v rámci ESF v programovom období 2014 – 2020; keďže EFRR a ESF zohrávajú 

osobitnú a významnú úlohu, pričom aspoň 20-percentná rezerva ESF je v každom 

členskom štáte určená na osobitný cieľ podpory sociálneho začlenenia a boja proti 

chudobe a všetkým formám diskriminácie, čo predstavuje kľúčový nástroj na podporu 

väčšieho začlenenia marginalizovaných komunít; 

G. keďže v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 sa stanovuje niekoľko predpokladov súvisiacich 

s nediskrimináciou, rodovou rovnosťou a zdravotným postihnutím, ktoré sa musia 

dodržať1; 

H. keďže zo šiestej správy Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti 

vyplýva, že hospodárska kríza zvýšila chudobu a sociálne vylúčenie; 

I. keďže hospodárska kríza a výsledné krátenie rozpočtu a úsporné opatrenia viedli 

k mnohým problémom, ktoré často spôsobujú vážne rozpočtové problémy obciam, čo 

vedie k nedostatku možností pri riešení marginalizovaných skupín a pri snahe 

o zlepšenie ich začlenenia a zabránenie segregácii, keďže takéto politiky sú väčšinou 

                                                 
1  Časť II prílohy XI k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013. 



 

 

a niekedy výlučne závislé od financovania z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (EŠIF); 

J. keďže následky hospodárskej krízy a škrty vo verejných službách sťažili situáciu žien 

v marginalizovaných komunitách; 

K. keďže ženy v marginalizovaných komunitách sú vystavené intenzívnejšej viacnásobnej 

diskriminácii a miera ich zamestnanosti je oveľa nižšia, ako je to v prípade mužov 

z týchto komunít a u iných žien; 

L.  keďže do tohto problému je zapojený veľký počet verejných a súkromných aktérov 

na rôznych úrovniach a v rôznych sektoroch vrátane zástupcov občianskej spoločnosti, 

ktorí často zohrávajú dôležitú úlohu pri vykonávaní politík v oblasti začlenenia, čo si 

vyžaduje ucelený a dobre koordinovaný prístup; 

M.  keďže v súčasnosti na úrovni Európskej únie neexistuje vymedzenie pojmu 

marginalizovaná komunita; keďže porozumenie správe začína pochopením 

marginalizácie založeným na analýze osobitných vlastností a charakteristík 

marginalizovaných skupín, ktoré berie do úvahy ich konkrétnu situáciu a potreby, ako 

sú životné a pracovné podmienky, obmedzený prístup k vzdelávaniu a systémom 

zdravotnej starostlivosti a k zamestnaniu, predčasné ukončovanie školskej dochádzky, 

čo sprevádzajú štrukturálne a systémové vylúčenia, pričom cieľom je zabezpečiť ich 

efektívne sociálno-ekonomického začlenenie; 

N. keďže Komisia neposkytla vymedzenie pojmu marginalizované komunity, pričom sa 

členským štátom ponecháva zodpovednosť za rozhodovanie o vymedzení pojmu 

na základe vnútroštátnych ukazovateľov; poznamenáva však, že marginalizáciu možno 

určiť so zreteľom na súbor relevantných ukazovateľov, ako je sociálne vylúčenie, 

vysoká dlhodobá nezamestnanosť, nízka úroveň vzdelania, (mimoriadne) zlé 

podmienky bývania, vysoká úroveň diskriminácie, nadmerné vystavenie zdravotným 

rizikám a/alebo nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti, t. j. ide o to 

obyvateľstvo, ktoré sa považuje za najzraniteľnejšie a najviac potrebuje pomoc; 

O. keďže marginalizácia je spoločenský jav spočívajúci v tom, že jednotlivci alebo 

komunity sú sociálne vylučované, systematicky sa im bráni v možnosti zapájať sa do 

spoločenských a politických procesov, ktoré majú zásadný význam pre ich spoločenskú 

integráciu, alebo sa im táto možnosť odopiera; keďže pojem marginalizované komunity 

sa vzťahuje na rôzne skupiny a rôznych jednotlivcov, ako sú menšiny, Rómovia, ľudia 

ohrození životom pod úrovňou chudoby alebo žijúci pod úrovňou chudoby, migranti, 

utečenci a sociálne vylúčené skupiny v spoločnosti; keďže rasizmus, patriarchát, 

homofóbia, hospodárske znevýhodnenia a ďalšie diskriminačné faktory prispievajú 

k vzniku nerovnosti a dynamickému zhoršovaniu postavenia žien v marginalizovaných 

komunitách; 

P.  keďže spoločné charakteristické znaky marginalizovaných komunít zahŕňajú miestne 

komunity, napríklad marginalizované komunity žijúce vo vidieckych oblastiach 

a v znevýhodnených štvrtiach, záujmové komunity, ako sú utečenci a žiadatelia o azyl, 

a etnické a jazykové menšiny, ako aj osoby so zdravotným postihnutím, starší ľudia, 

bezdomovci a tiež pôvodné obyvateľstvo; keďže rozličné druhy marginalizovaných 

komunít majú spoločné ťažkosti a všetky sú postihnuté viacerými formami 

stigmatizácie a diskriminácie; 



 

 

Q. keďže v Európe existuje veľké množstvo marginalizovaných skupín; keďže k nim patria 

Rómovia (pojem, ktorý sa chápe rozdielne v celej Európe), ktorí tvoria najväčšiu 

etnickú menšinu v Európe a sú jednou z najviac marginalizovaných komunít;  

R. keďže politika súdržnosti by sa mala zaoberať marginalizovanými komunitami v ich 

rozmanitosti s prihliadnutím na osobitné potreby; keďže začlenenie marginalizovaných 

komunít do financovania si vyžaduje vyvinúť úsilie na všetkých úrovniach zahŕňajúce 

dlhodobý integrovaný a súvislý prístup, ako aj trvalé riešenia, posilnenie postavenia 

príslušníkov týchto komunít, opieranie sa o skúsenosti a budovanie kapacít, a to aj 

pre ženy a dievčatá v marginalizovaných komunitách, prechod od inštitucionálnej 

starostlivosti ku komunitnej starostlivosti, aby sa skončilo so segregáciou a dosiahla sa 

normalizácia; 

S. keďže stratégie európskej politiky súdržnosti zamerané na posilnenie postavenia žien 

v marginalizovaných komunitách musia zohľadňovať situáciu starnúcich žien, žien 

so zdravotným postihnutím, žien – opatrovateliek a žien s duševnými problémami; 

T. keďže projekty v oblasti umenia a kultúry podporujúce medzikultúrne výmeny, 

posilnenie postavenia účastníkov, rozvoj tvorivých a sociálnych zručností a aktívnu 

účasť na živote miestneho spoločenstva patria medzi najúčinnejšie nástroje na riešenie 

sociálneho začlenenia a integrácie; 

U. keďže formálne vzdelávanie aj informálne učenie majú zásadný význam pre prekonanie 

marginalizácie a viacnásobnej diskriminácie, pretože vytvárajú priestor na dialóg, 

otvorenosť a porozumenie medzi komunitami a prispievajú k posilneniu postavenia 

marginalizovaných komunít; keďže nesmieme zabúdať na rodové hľadisko 

vo vzdelávaní a jeho úlohu pri posilňovaní postavenia žien a dievčat 

v marginalizovaných komunitách; 

Všeobecné zásady 

1. pripomína naliehavú potrebu riešiť problém marginalizovaných komunít; zdôrazňuje 

dôležitú úlohu politiky súdržnosti pri podpore ich hospodárskeho, sociálneho 

a územného začleňovania; 

2. pripomína, že marginalizované komunity sa stali stredobodom opatrení politiky 

súdržnosti vzhľadom na rastúce obavy zo sociálneho vylúčenia a na záväzok bojovať 

proti tomu vrátane obáv o situáciu Rómov a dlhodobú potrebu zlepšiť ich životné 

podmienky;  

3. vyzýva Komisiu, aby vydala usmernenia na vymedzenie pojmu marginalizované 

komunity pri špecifikovaní súboru osobitných vlastností a charakteristík 

marginalizovaných skupín berúc do úvahy konkrétnu situáciu, problémy a potreby 

každej potenciálnej cieľovej skupiny, a to s cieľom podporiť ich sociálno-ekonomické 

začlenenie a zapojenie zástupcov týchto komunít; zdôrazňuje, že takéto usmernenia by 

ešte viac zvýšili účinnosť politiky súdržnosti pri posilňovaní hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti v celej Európskej únii; 

4. víta skutočnosť, že legislatívny rámec pre politiku súdržnosti na roky 2014 – 2020 

zaviedol nové prvky, ktoré posilňujú pôvodný prístup rozšírením možností financovania 

a zavedením mechanizmov na zabezpečenie toho, aby podpora marginalizovaných 



 

 

komunít bola v súlade s európskymi hodnotami a cieľmi a aby sa v nej zohľadnila 

nutnosť zapájať tieto skupiny počas celého procesu; 

5. vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobné informácie o využívaní možností financovania 

v prospech marginalizovaných komunít; žiada vypracovanie analýzy, ktorá by umožnila 

vyvodiť primerané závery a zistiť prekážky, ktoré bránia ďalšiemu využitiu alebo 

dosiahnutiu čo najlepších výsledkov; 

6. vyzýva Komisiu, aby sledovala účinné využívanie Európskeho kódexu správania 

s ohľadom na zásadu partnerstva a zapojenie občianskej spoločnosti; pripomína, že 

horizontálne zásady stanovené v NSU – ktoré stelesňujú základné práva, ako je podpora 

rovnakých príležitostí, predchádzanie diskriminácii a podpora trvalo udržateľného 

rozvoja – sa musia uplatňovať pri príprave a vykonávaní programov v rámci EŠIF; 

pripomína, že všetky opatrenia členských štátov, ktoré sú financované v rámci politiky 

súdržnosti EÚ, by mali rešpektovať zásady základných práv a nikdy nesmú žiadnym 

spôsobom prispievať k segregácii;  

7. zdôrazňuje, že zásada rovnakých príležitostí a nediskriminácie je zakotvená 

v pravidlách financovania z EŠIF na účely odstránenia systémových príčin nerovnosti 

bez ohľadu na to, či sú hospodárske, sociálne alebo založené na pohlaví, ako aj 

v súvislosti s prístupom ku kultúre a k vzdelávaniu; zdôrazňuje, že porozumenie 

systémovej xenofóbie a rasizmu a zvyšovanie informovanosti v tomto zmysle by malo 

byť ústredným bodom pri analyzovaní príčin vylúčenia; 

8. pripomína, že rovnosť medzi ženami a mužmi je základná zásada, ktorá sa uplatňuje 

horizontálne na politiku súdržnosti; vyjadruje poľutovanie nad viacnásobnou 

diskrimináciou, ktorou trpia najmä ženy, migranti a osoby so zdravotným postihnutím 

v marginalizovaných komunitách;  

9. zdôrazňuje, že pri vykonávaní politiky súdržnosti sa musí riešiť závažný problém 

chudoby a vylúčenia mladých ľudí, detí, dospelých a osôb so zdravotným postihnutím 

vrátane prechodu od inštitucionálnej ku komunitnej starostlivosti a službám; naliehavo 

vyzýva dotknuté členské štáty, aby podnikli primerané kroky a opatrenia s cieľom 

vypracovať a uplatňovať stratégie na tento účel, a to pri uplatnení integrovaného 

prístupu; 

10. poukazuje na to, že pri príprave politík určených pre konkrétne cieľové skupiny podľa 

zásady „výslovného, ale nie výhradného zamerania“ sa pozornosť musí venovať tomu, 

aby sa nevylúčili iné skupiny v podobných sociálno-ekonomických podmienkach 

s cieľom zabrániť tak spusteniu obranných reakcií; zdôrazňuje, že táto zásada je len 

prvým krokom pri uznaní potreby venovať pozornosť niektorým z najviac zraniteľných 

a marginalizovaných komunít a jednotlivcov; 

11. zdôrazňuje, že na zabezpečenie začlenenia marginalizovaných komunít je potrebné 

zaviesť zodpovedné, transparentné a demokratické štruktúry na boj proti korupcii a 

podvodnému použitiu finančných prostriedkov; 

12. považuje prístup k verejným službám za jeden z hlavných cieľov pri riešení 

začleňovania marginalizovaných skupín; vyzýva členské štáty, aby v súvislosti 

s marginalizovanými komunitami zlepšili poskytovanie prispôsobených zdravotníckych 

informačných materiálov a prípravu stratégií predchádzania ochoreniam, ako aj 



 

 

komunitných iniciatív v oblasti zdravia; vyzýva na vytvorenie špecializovaných 

štruktúr, ako sú kontaktné miesta poskytujúce poradenstvo v otázkach súvisiacich 

s prístupom k zdravotnej starostlivosti, trhu práce a vzdelávaniu; žiada, aby sa podnikli 

kroky zamerané na posun vo verejnej správe od prístupu založeného na dopyte 

k ústretovému prístupu založenému na ponuke služieb; 

13. vyzýva na lepšiu koordináciu a silnejšie prepojenie vnútroštátnych stratégií 

pre marginalizované komunity – vrátane vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov, 

vnútroštátnych stratégií zmenšovania chudoby, stratégií integrácie ďalších 

marginalizovaných alebo znevýhodnených komunít a stratégií v oblasti rodovej rovnosti 

–s politikou súdržnosti; 

14. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby pri vykonávaní rámca EÚ pre vnútroštátne 

stratégie integrácie Rómov považovali otázku detí za prioritu, a pripomína, že je 

dôležité podporovať rovnaký prístup detí k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, 

vzdelávaniu a dôstojným životným podmienkam; 

15. vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby podporovali využívanie prostriedkov z ESF 

na podporu projektov informálneho učenia a celoživotného vzdelávania, ako aj 

projektov v oblasti kultúry s cieľom dosiahnuť ciele investovania do nových zručností 

na účely inovácie a boja proti nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu vylúčeniu; 

16. pripomína – majúc na pamäti narastajúce regionálne rozdiely, demografické výzvy 

a situáciu, ktorej čelí rastúci počet mladých ľudí, ktorí odišli alebo v súčasnosti plánujú 

odísť zo svojej krajiny pôvodu – že v rozpočtovom cykle 2014 – 2020 je k dispozícii 

na politiku súdržnosti menej finančných prostriedkov; je presvedčený, že politika 

súdržnosti má stále potenciál vytvárať pridanú hodnotu k práci, ktorá sa už v členských 

štátoch vykonáva, a zameraním sa na zlepšovanie pracovných príležitostí, účasť na 

živote spoločnosti a investovanie do zručností, najmä v tých regiónoch, ktoré to najviac 

potrebujú, bude politika súdržnosti okrem iných prínosov viesť k väčšiemu sociálnemu 

začleneniu a zníženiu chudoby tým, že prinesie náležitú pružnosť, čo umožní členským 

štátom zavádzať individualizovanú podporu v súlade s miestnymi potrebami 

a zabezpečí, aby sa financovanie využívalo v oblastiach, kde je nezamestnanosť 

najvyššia a financovanie je najviac potrebné; 

17. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty dodržiavajú tieto zásady 

pri vykonávaní operačných programov; vyzýva Komisiu, aby do svojich správ začlenila 

svoju analýzu vrátane analýzy vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov;  

18. zdôrazňuje, že škrty v rozpočte verejných služieb v niektorých členských štátoch počas 

krízy viedli k zvýšeniu nezamestnanosti, nedostatočnému sociálnemu zabezpečeniu, 

zložitej situácii v oblasti bývania a k zdravotným problémom; vyzýva členské štáty, aby 

efektívnejšie využívali podporu z ESF s cieľom zlepšiť kvalitu verejných služieb 

a rovnaký prístup k nim pre marginalizované komunity a bojovať proti akejkoľvek 

forme diskriminácie; 

19. žiada, aby sa pri navrhovaní opatrení podporovaných z kohéznych fondov bralo 

do úvahy hľadisko ľudských práv, a zdôrazňuje, že kultúrne, hospodárske a sociálne 

práva by mali byť začlenené do politík zameraných na uznávanie žien 

z marginalizovaných komunít ako aktívnych plnoprávnych občianok a že 

pri koncipovaní všetkých opatrení a politík sa treba výslovne zaoberať otvorenými aj 



 

 

skrytými prejavmi rasizmu; 

Príprava programov 

20. zdôrazňuje, že zásada partnerstva musí viesť k účasti na všetkých úrovniach a členské 

štáty sú povinné ju uplatňovať, a to nielen pro forma; zdôrazňuje význam vykonávania 

kódexu správania pre partnerstvo pri zabezpečení rovnakej účasti a zastúpenia 

partnerov, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať zapojeniu marginalizovaných 

komunít, aby sa tak mohli zohľadniť ich osobitné situácie a akékoľvek potenciálne 

výzvy, ktorým čelia pri výraznom prispievaní k partnerstvu; je znepokojený 

nedostatočným dodržiavaním záväzného zapojenia partnerov v súlade s príslušnými 

zásadami pre partnerstvo stanovenými v NSU a európskom kódexe správania; naliehavo 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili zapojenie partnerov vrátane tých, ktorých 

sa to najviac týka, a zaviedli systém stimulov a výmenu najlepších postupov vrátane 

osobitnej podpory pre tie riadiace orgány a príjemcov, ktorí majú osobitne dobré 

výsledky v tejto oblasti; 

21. vyjadruje poľutovanie, že Komisia akceptovala dohody o partnerstve, ktoré 

v dostatočnej miere nezahŕňajú marginalizované komunity; žiada Komisiu, aby prijala 

opatrenia na uľahčenie začleňovania marginalizovaných komunít do prípravy, realizácie 

a hodnotenia projektov ako nástroj na posilnenie postavenia príslušných komunít; 

navrhuje, aby sa v kontexte európskeho semestra predstavili odporúčania ako vhodný 

spôsob podpory opatrení, ktoré majú prijať členské štáty; 

22. vyzýva členské štáty, aby konali podľa odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa 

sociálneho začlenenia marginalizovaných komunít, a Komisiu, aby dôsledne sledovala 

dodržiavanie týchto odporúčaní; 

23. víta skutočnosť, že niektoré členské štáty vrátane tých, ktoré dostávajú odporúčania, si 

vo svojich operačných programoch vybrali sociálno-ekonomickú integráciu 

marginalizovaných komunít za investičnú prioritu; upozorňuje však, že toto hľadisko sa 

musí začleniť aj do takých oblastí politiky, ako sú vzdelávanie a zamestnanosť; 

24. vyzýva členské štáty, aby plne využívali fondy; zdôrazňuje potrebu osobitného 

zamerania na finančné opatrenia, ktoré presahujú rozsah cielenej činnosti v rámci 

tematického cieľa týkajúceho sa sociálneho začlenenia, boja proti chudobe a akejkoľvek 

diskriminácii, pričom sa uprednostní integrovaný a systematický prístup; 

25. domnieva sa, že viacúrovňové riadenie a koordinácia zohrávajú dôležitú úlohu; 

zdôrazňuje, že zapojenie miestnych orgánov a miestnych zainteresovaných strán je 

rozhodujúce, aby sa dosiahlo na cieľovú skupinu, a vyžaduje si čo najmenšiu územnú 

vzdialenosť; 

Vykonávanie programov 

26. poukazuje na význam integrovaného prístupu; zastáva názor, že finančné prostriedky by 

sa mali použiť integrovanejším spôsobom, a to aj prostredníctvom programov 

financovaných z viacerých fondov, miestneho rozvoja vedeného komunitou, 

integrovaných územných investícií a krížového financovania, ako sa uvádza v článku 98 

ods. 2 NSU, a že by sa mala dosiahnuť súčinnosť s ďalšími úniovými a vnútroštátnymi 

finančnými nástrojmi; vyzýva príslušné správne orgány a iné orgány, aby sa usilovali 



 

 

o aktívnu spoluprácu na všetkých úrovniach, a to aj naprieč hranicami; 

27. poznamenáva, že krížové financovanie sa v súčasnosti používa v obmedzenej miere, čo 

je čiastočne zapríčinené zložitými pravidlami opísanými v článku 98 ods. 2 NSU; 

zastáva názor, že zvýšením flexibility pravidiel krížového financovania, najmä 

s ohľadom na marginalizované komunity, by sa mohla zvýšiť účinnosť projektov a k ich 

vplyvu pridať významná pridaná hodnota; žiada preto Komisiu, aby vykonala analýzu 

uplatňovania a úrovne využívania krížového financovania; 

28. konštatuje, že marginalizované komunity často žijú v menej výhodných mestských 

častiach; zdôrazňuje význam skutočnej realizácie programov mestskej obnovy 

a regenerácie pre znevýhodnené štvrte, ktoré spájajú integrované a lokálne orientované 

prístupy a partnerstvá, riešia hospodárske, sociálne aj územné výzvy a zlepšujú mestské 

prostredie a ktoré sa zameriavajú aj na zvyšovanie prepojiteľnosti s cieľom poskytnúť 

týmto komunitám lepší prístup; domnieva sa, že budúca mestská agenda EÚ by mala 

primeraným spôsobom riešiť hlavné výzvy a potreby súvisiace s marginalizovanými 

komunitami v mestských oblastiach s cieľom zabrániť vzniku get a úspešne bojovať 

proti segregácii, chudobe a sociálnemu vylúčeniu; 

29. upozorňuje na osobitné potreby, ktorým čelia marginalizované komunity žijúce 

vo vidieckych, horských a izolovaných oblastiach, vrátane problémov spojených 

s prepojiteľnosťou, mobilitou a prístupom k službám, ale aj pokiaľ ide o kultúrne 

a sociálne príležitosti; zdôrazňuje, že je dôležité lepšie prepojiť jednotlivé regióny; 

poznamenáva tiež, že ľudia v cezhraničných oblastiach sú často vystavení 

marginalizácii pre ich geografickú polohu a táto skutočnosť by sa mala lepšie zohľadniť 

pri formulovaní politiky súdržnosti, najmä pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa európskej 

územnej spolupráce;  

30. zdôrazňuje potrebu vybudovať kapacity zainteresovaných strán vrátane verejných 

služieb, úradov a subjektov občianskej spoločnosti s cieľom posilniť postavenie 

komunít, predovšetkým tým, že sa im umožní väčšia účasť na tvorbe politík; požaduje, 

aby sa aj na tento účel využívala cielená odborná pomoc a cielené financovanie; 

31. vyzýva Komisiu, aby poskytla technickú podporu potrebnú na zlepšenie 

administratívnej kapacity orgánov zapojených do správy štrukturálnych fondov, a žiada 

členské štáty, aby zabezpečili poradenstvo a administratívnu pomoc, napríklad 

organizovaním odbornej prípravy, poskytovaním pomoci pri žiadostiach o podporu 

a podávaním vysvetlení, s cieľom uľahčiť tak marginalizovaným komunitám, napríklad 

Rómom, získavanie informácií o európskych a vnútroštátnych programoch financovania 

na podporu podnikania a zamestnanosti, ako aj podávanie príslušných žiadostí; 

32. zdôrazňuje, že sociálni partneri musia mať prístup k technickej pomoci, aby sa nielen 

posilnila ich kapacita, ale tiež s cieľom zabezpečiť koordináciu a zastúpenie sociálnych 

partnerov v rámci výborov ad hoc, ktoré vymedzujú a vykonávajú operačné programy; 

33. zdôrazňuje, že v spolupráci so zástupcami marginalizovaných komunít by Komisia 

po tom, ako poskytne usmernenia k vymedzeniu pojmu marginalizované komunity, 

mala zriadiť expertnú skupinu ad hoc pre poradenstvo a podporovať primeranú odbornú 

prípravu administratívnych pracovníkov s cieľom zabezpečiť špecifické poznatky 

o ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú marginalizované komunity, a bojovať 

proti diskriminačným praktikám, aby sa tak podporilo začlenenie prostredníctvom 



 

 

konštruktívneho a účinného dialógu a aby sa integrovaným a účinným spôsobom 

vykonávali a sledovali projekty financované z prostriedkov EÚ týkajúce sa 

marginalizovaných komunít, čím by sa maximalizoval ich vplyv;  

34. považuje za zásadné, aby orgány rodovej rovnosti, organizácie žien a ženy 

z marginalizovaných komunít boli zapojené do procesu rozhodovania o prideľovaní, 

využívaní, čerpaní a monitorovaní finančných prostriedkov na všetkých úrovniach – 

od miestnych a regionálnych až po členské štáty a inštitúcie EÚ – a domnieva sa, že 

monitorovanie a hodnotenie vykonávaných programov by sa malo považovať 

za kľúčový proces pri zvyšovaní účasti žien z marginalizovaných komunít; 

35. berie na vedomie prístup, podľa ktorého sa pred uskutočnením investícií majú zaviesť 

do praxe všetky strategické a operačné politické opatrenia vrátane dostatočných 

administratívnych a inštitucionálnych kapacít; nabáda Komisiu, aby dôsledne 

monitorovala plnenie týchto podmienok a zabezpečila, že príslušné členské štáty prijmú 

doplňujúce opatrenia, najmä v oblasti podpory začleňovania a boja proti chudobe 

a diskriminácii; 

Monitorovanie a odporúčania 

36. poukazuje na to, že projekty financované z prostriedkov EÚ musia byť dlhodobé, aby 

boli účinné, a z fondov sa musia podporovať investície uspokojujúce skutočné potreby 

príjemcov, a musia ich sprevádzať mechanizmy, ktorými sa zabezpečí, že sa dosiahne 

na cieľové skupiny, a ktoré riešia vylúčenie a marginalizáciu; požaduje zavedenie 

mechanizmov vyhodnocovania kvality a monitorovania; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 

proaktívne a participatívne mechanizmy na monitorovanie a pozorovanie činností 

členských štátov v rámci procesov plánovania a posúdenia finančných prostriedkov 

použitých na marginalizované komunity; 

37. zdôrazňuje, že vylúčenie z bývania, bezdomovectvo, vylúčenie zo vzdelávania 

a nezamestnanosť sú často kľúčovými prvkami marginalizácie; zdôrazňuje preto 

význam zásahov v oblasti integrovaného bývania, vzdelávania a zamestnanosti 

v prospech marginalizovaných komunít; 

38. pripomína – keďže nedávnu hospodársku a finančnú krízu tvrdo pocítili najmä 

marginalizované skupiny, ktorým v čase turbulencií na trhu práce najviac hrozí strata 

zamestnania –, že vzdelávanie a zamestnanosť predstavujú najlepší spôsob 

na vymanenie sa z chudoby, a preto by sa začlenenie marginalizovaných komunít 

do spoločnosti a trhu práce malo stať prioritou; so znepokojením konštatuje, že 

príslušníci marginalizovaných komunít sú často vylúčení zo spoločnosti a trpia 

diskrimináciou, v dôsledku čoho čelia prekážkam v prístupe k vysokokvalitnému 

vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti, doprave, informáciám a službám 

vo všeobecnosti, čo predstavuje zložitý problém, ktorý treba náležite riešiť 

komplementárnym využívaním EŠIF a vnútroštátnych zdrojov; zdôrazňuje preto 

potrebu vyvinúť osobitné úsilie v prípade už existujúcich programov EÚ, ako sú 

iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, programy Erasmus+ a Kreatívna 

Európa, s cieľom osloviť príslušníkov marginalizovaných komunít, pričom sa bude 

pravidelne monitorovať úspešnosť programov, aby sa prelomil kruh chudoby a 

marginalizácie a podporil rozvoj odborných zručností a kvalifikácie ľudí; 

39. žiada, aby sa finančné prostriedky využívali na zlepšenie životných podmienok žien 



 

 

v marginalizovaných komunitách a na uľahčenie ich prístupu k vysokokvalitnému, 

stabilnému vzdelávaniu, bývaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnaniu, starostlivosti 

o dieťa, sociálnym službám, službám na podporu obetí a právnym systémom; 

40. zdôrazňuje, že zástupcovia marginalizovaných komunít musia byť aktívne zapojení 

do opatrení monitorovania a musia mať možnosť zúčastňovať sa na nich ako riadni 

členovia; poukazuje na to, že na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni sa 

mohli získať značné skúsenosti; zdôrazňuje, že treba šíriť a využívať najlepšie postupy; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby analyzovali všetky existujúce najlepšie postupy 

vrátane inovatívnych postupov týkajúcich sa začlenenia marginalizovaných skupín 

a jednotlivcov do spoločnosti a iniciovali činnosti v oblasti vytvárania sietí okrem iného 

medzi sociálnymi pracovníkmi, pracovníkmi s mládežou a komunitnými pracovníkmi 

a tiež medzi akademikmi a výskumnými pracovníkmi; kladie dôraz na sieťovú 

platformu na úrovni EÚ uľahčujúcu výmenu najlepších postupov a riešenie spoločných 

problémov, ktorá by mohla slúžiť aj ako nástroj elektronického vzdelávania na účely 

budovania kapacít; 

41.  vyzýva Komisiu, aby sa vo svojom každoročnom štruktúrovanom dialógu s občianskou 

spoločnosťou a organizáciami zastupujúcimi partnerov zaoberala politikou súdržnosti 

a marginalizovanými komunitami a aby zabezpečila, že sa na ňom zúčastnia 

zástupcovia marginalizovaných komunít, a umožnila diskusiu založenú 

na kvantitatívnej a kvalitatívnej analýze; 

42. poukazuje na to, že informovanosť o štrukturálnom a systémovom začlenení nie je len 

požiadavkou na spoločnosť ako celok, ale je tiež zásadná z hľadiska činnosti 

prijímateľov rozhodnutí a zainteresovaných strán na všetkých úrovniach správy a iných 

zúčastnených verejných subjektov; vyzýva všetky verejné zainteresované strany 

a vzdelávacie inštitúcie, aby vykonali dôkladnú analýzu príčin diskriminácie 

a marginalizácie a zvýšili informovanosť o potrebe odstrániť xenofóbiu, rasizmus a 

všetky typy marginalizácie vedúce k systémovému vylúčeniu vrátane protirómskych 

nálad; vyzýva Komisiu, aby dôsledne presadzovala a monitorovala právne predpisy EÚ 

o diskriminácii; vyzýva verejné služby zamestnanosti, aby poskytovali vysokokvalitné 

služby prispôsobené potrebám; 

43. zdôrazňuje, že na pomoc marginalizovaným skupinám a podporu ich integrácie je 

potrebný dvojaký prístup, ktorý by sa mal realizovať v priamom spojení s dotknutými 

subjektmi poskytovaním vzdelávania vrátane vzdelávacích zariadení, odbornej prípravy, 

profesijného poradenstva a pracovných príležitostí a v spojení s miestnou komunitou 

a miestnymi orgánmi s cieľom zlepšiť a/alebo zmeniť verejnú mienku zvyšovaním 

informovanosti o účinkoch predsudkov, zlepšovaním verejných služieb a prispôsobením 

sociálnych systémov; 

44. zdôrazňuje, že vzdelanie je základným právom zakotveným v Zmluve o Európskej únii; 

zdôrazňuje, že zabezpečenie rovnakého prístupu všetkých členov spoločnosti 

k vysokokvalitnému vzdelávaniu je kľúčom na prelomenie kruhu sociálneho vylúčenia; 

domnieva sa, že formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie, pre ktoré je 

príznačné učenie zohľadňujúce rozmanitosť, predstavuje prvý krok ku skutočnej 

politickej, hospodárskej a sociálnej integrácii marginalizovaných komunít; zdôrazňuje 

potrebu realizovať programy, projekty a podporné činnosti v prospech 

marginalizovaných komunít s cieľom zabezpečiť predškolské vzdelávanie, vyzdvihnúť 

nevyhnutnosť formálneho vzdelávania, pričom sa tiež poskytujú príležitosti pre iné 



 

 

formy vzdelávania a celoživotné vzdelávanie, najmä pokiaľ ide o zručnosti potrebné 

na výkon povolania a v oblasti IKT, a s cieľom zlepšiť prístup k médiám, a to aj 

v záujme posilnenia postavenia žien a dievčat v marginalizovaných komunitách; 

45. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby podporovali využívanie EFRR 

na podporu MSP a sociálnych podnikov, ktoré zapájajú marginalizované komunity a sú 

pre ne prospešné; poukazuje na potrebu podporovať činnosti v prospech 

marginalizovaných komunít s cieľom poskytovať pomoc a vytvárať podmienky 

na mikropodnikanie, čím sa zachovajú rôzne spôsoby podnikania;  

46. upozorňuje, že v blízkej budúcnosti prejdú mnohé sektory významnou transformáciou, 

čiastočne v dôsledku rozsiahlejšieho využívania on-line nástrojov a riešení; poukazuje 

na to, že pracovníci s nízkou a strednou kvalifikáciou sa tak dostanú pod tlak, čo 

postihne najmä príslušníkov marginalizovaných komunít, lebo v súčasnosti si práve oni 

zvyčajne nachádzajú prácu v týchto sektoroch; zdôrazňuje dôležitosť prístupnej 

a cenovo prijateľnej odbornej prípravy a služieb pre všetkých v prípade nových 

technológií a sektorov s osobitným zreteľom na možnosti v digitálnom sektore 

a v ekologickom hospodárstve, najmä pre najviac znevýhodnené skupiny; berie na 

vedomie význam mikropodnikov a malých podnikov pri podpore zachovania 

pracovných miest vo vidieckych oblastiach, a preto žiada, aby sa zvýšený dôraz kládol 

na zabezpečenie prístupu týchto podnikov k financovaniu; 

47. poukazuje na to, že je dôležité posilňovať postavenie žien v marginalizovaných 

komunitách podporou žien, ktoré podnikajú, a podnecovaním zapájania žien do aktivít 

v týchto komunitách; 

48. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú sociálne podnikanie, družstvá, vzájomné združenia 

a alternatívne podniky môžu zohrávať pri posilňovaní postavenia žien 

v marginalizovaných komunitách; odporúča, aby sa z kohéznych fondov, najmä ESF, 

podporovali investície v tejto oblasti s dôrazom na rodové hľadisko; 

49. vyzýva Komisiu, aby analyzovala obmedzenia súčasného kľúča na určovanie podpory 

z fondov politiky súdržnosti, ktorý sa zakladá na HDP, spolu s lepším využívaním 

dostupných ukazovateľov – ako sú údaje Eurostatu EU-SILC o príjmoch a životných 

podmienkach –, podľa ktorých možno identifikovať ohniská chudoby a sociálnej 

nestability na území Únie s cieľom lepšie zamerať podporu EÚ na marginalizované 

komunity; 

50. zdôrazňuje, že v politickej diskusii vedenej v EÚ sa marginalizované komunity často 

tendenčne zneužívajú na politické účely, a preto je potrebná podrobná analýza 

štrukturálneho vylúčenia v rámci partnerských dohôd aj rôznych operačných 

programov; vyzýva Komisiu, aby poskytla zosúladené, konzistentné a jasné usmernenia 

týkajúce sa rozvoja, realizácie a riadenia projektov financovaných z prostriedkov EÚ, 

ktoré súvisia s marginalizovanými komunitami, vrátane hĺbkových analýz, príkladov 

najlepších postupov a politických odporúčaní s cieľom zabezpečiť, aby sa 

marginalizované komunity začlenili do fondov EÚ, a to aj vzhľadom na nadchádzajúce 

programové obdobie; 

51. žiada o zahrnutie rodového hľadiska a prierezovej analýzy do všetkých iniciatív, 

programov, akcií a mechanizmov financovania zameraných na integráciu a sociálne 

začleňovanie a financovaných z prostriedkov EÚ, aby tak bolo možné lepšie reagovať 



 

 

na špecifické potreby žien v marginalizovaných komunitách a lepšie zachytiť širokú 

škálu názorov a vyhliadok žien v rôznych štrukturálnych pozíciách a rolách; je 

presvedčený, že posúdenia vplyvov rodového hľadiska a rodové rozpočtovanie sú 

užitočné pri vyhodnocovaní vplyvov priorít v oblasti financovania na ženy, 

prideľovania finančných prostriedkov a špecifikácií pre programy financovania; 

zdôrazňuje, že je potrebné systematicky zbierať a pravidelne analyzovať údaje 

rozčlenené podľa pohlavia; 

52. vyzýva členské štáty, aby udeľovali cenu za príkladné úsilie o integráciu a začleňovanie 

marginalizovaných skupín pri čerpaní fondov EÚ; navrhuje, aby sa takáto cena 

za vynikajúcu prácu mohla udeľovať obciam alebo regiónom v členských štátoch; 

53. vyzýva členské štáty, aby umožnili a podporovali vytváranie sietí medzi obcami a 

mestami zaoberajúcimi sa integráciou marginalizovaných skupín; navrhuje, že Dohovor 

primátorov a starostov o zmene klímy by mohol slúžiť ako príklad takejto siete; 

o 

o     o 

54. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

 

 


