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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V reakcii na celosvetovú finančnú krízu Európska komisia predložila členským štátom plán 
obnovy európskeho hospodárstva. Hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ potvrdili potrebu 
koordinovaného postupu a Komisia 26. novembra 2008 zverejnila oznámenie s názvom „Plán 
obnovy európskeho hospodárstva“, v ktorom sa uvádza, že kohézna politika výraznou 
mierou prispieva k verejným investíciám zo strany členských štátov a regiónov a mala by 
fungovať ako prostriedok na prekonanie súčasnej krízy. 

Plán obnovy európskeho hospodárstva konkrétne navrhuje prijatie opatrení v prioritných 
oblastiach lisabonskej stratégie tak, aby sa dosiahli rast a zamestnanosť. Všetky spustené 
nástroje sú zamerané na splnenie tohto cieľa a rýchlejšie dosiahnutie výsledkov. Rozšírenie 
pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a spružnenie Európskeho 
sociálneho fondu zohrávajú v tomto rámci osobitnú úlohu, a to reagovať na mnohé situácie 
sociálnej a hospodárskej núdze, ktoré si vyžadujú pomoc. Tak ako v minulosti, aj dnes sme 
presvedčení, že čím viac sa budú opatrenia a ich rozsah navzájom doplňovať, tým účinnejšie 
budú.

Európsky sociálny fond podporuje politiky a priority, ktorých cieľom je pokrok v dosiahnutí 
plnej zamestnanosti, zlepšenie kvality a produktivity práce, podpora sociálneho začlenenia 
a súdržnosti, a zohráva kľúčovú úlohu v realizácii opatrení tohto plánu obnovy európskeho 
hospodárstva.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa nepredpokladalo vytvorenie nových fondov, ani nových línií 
činnosti v tejto oblasti, je obzvlášť dôležité, aby sa využíval celý potenciál Európskeho 
sociálneho fondu na riešenie problému boja proti nezamestnanosti a rýchleho zvyšovania 
tlaku hospodárskej súťaže na európske hospodárstvo, vyplývajúcich zo súčasnej finančnej 
krízy a spomalenia hospodárskeho rastu.

V tejto súvislosti návrh Komisie predpokladá zjednodušenie metód riadenia a využívania 
prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci spolufinancovania s cieľom 
stimulovať účinnejšie, efektívnejšie a rýchlejšie použitie disponibilných prostriedkov na účely 
pomoci členským štátom a regiónom zasiahnutých hospodárskou krízou.

Treba zdôrazniť, že Európsky parlament a Výbor pre regionálny rozvoj (REGI) viackrát 
označili zjednodušenie za kľúčové pre zlepšenie riadenia a využívania štrukturálnych fondov.

Je dôležité uviesť, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu za 
rozpočtový rok 2007 tiež odporučil zjednodušiť „základ výpočtu oprávnených nákladov 
a viac využívať jednorazové sumy alebo paušálne platby namiesto uhrádzania skutočných 
nákladov“1.

Pokiaľ ide o paušálne platby z ESF, môžu sa využívať na úhradu nepriamych nákladov od 
roku 2007. Úhrady jednorazových súm však v rámci pravidiel ESF ešte nie sú možné.

                                               
1 Úradný vestník Európskej únie – C 286, zväzok 51, 10. novembra 2008, Výročná správa Dvora audítorov o plnení rozpočtu 
za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami inštitúcií, kapitola 2, odsek 42.
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V súvislosti s tým má návrh Komisie za cieľ rozšíriť paušálne financovanie na priame 
náklady, rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti na štandardné stupnice jednotkových nákladov 
a umožniť používanie systémov jednorazových platieb.

Návrh Komisie teda pokračuje v línii návrhov, ktoré už formuloval Výbor pre regionálny 
rozvoj, a to v tom zmysle, že sa prispôsobuje záujmom zainteresovaných strán v členských 
štátoch.

Vzhľadom na naliehavosť implementácie predložených návrhov bol Európsky parlament 
vyzvaný, aby prijal svoje stanovisko čo možno najrýchlejšie. 
Európsky parlament sa nikdy nezdráhal prevziať svoju politickú zodpovednosť. V tejto 
súvislosti zatiaľ nepredkladá nové návrhy a zmeny v záujme urýchlenia procesu a dosiahnutia 
skutočného prínosu pre občanov, ktorý je cieľom návrhu, a to napriek tomu, že aktuálna 
situácia vyvoláva mnohé otázky. Upozorňuje však, že je potrebné v záujme čo najskoršieho 
uskutočnenia doplňujúcej revízie už teraz začať proces hodnotenia tohto fondu v spolupráci 
s Európskou komisiou. 

Výbor pre regionálny rozvoj (REGI) na základe uvedeného schvaľuje predložený návrh 
Komisie.

******

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor navrhol schválenie návrhu Komisie.
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