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Na plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 22. a 23. februára 2012, bolo prijaté uznesenie Európskeho 

hospodárskeho a sociálneho výboru o hospodárskej a sociálnej situácii v Európskej únii. 

Plenárne zasadnutie ďalej svojou prítomnosťou poctili predseda Európskej komisie José Manuel 

BARROSO a podpredseda Európskej komisie zodpovedný za hospodársku súťaž Joaquín ALMUNIA. 

Predseda Európskej komisie José Manuel BARROSO predniesol na zasadnutí 22. februára 2012 

príspevok na tému „Stratégia Európa 2020 a príprava jarného zasadnutia Európskej rady“, po ktorom 

nasledovalo podpísanie Protokolu o spolupráci medzi EK a EHSV. 

Podpredseda Európskej komisie Joaquín ALMUNIA predniesol na zasadnutí 23. februára 2012 

príspevok na tému „Reforma štátnej pomoci“. 

Na plenárnom zasadnutí boli prijaté tieto stanoviská: 

 

1.   STRATÉGIA EURÓPA 2020 / HOSPODÁRSKE RIADENIE /    FINANČNÉ  

NÁSTROJE 

•    Ročný prieskum rastu 2012 

Návrh stanoviska na tému Ročný prieskum rastu 2012 sa vypracúva ako príspevok EHSV k jarnému 

zasadnutiu Európskej rady 2012. 

Ročný prieskum rastu tvorí základ pre vybudovanie nevyhnutného spoločného porozumenia o 

prioritách činnosti na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ na rok 2012, ktoré sa potom majú pretaviť 

do vnútroštátnych a rozpočtových rozhodnutí. Preto sa mu v návrhu stanoviska prisudzuje dôležitá 

politická úloha a presadzuje názor, že musí zohľadniť postoj dôležitých zainteresovaných strán, ako je 

organizovaná občianska spoločnosť a sociálni partneri. 

Ročný prieskum rastu tvorí  úvod a dve časti. 

V Časti I  návrh stanoviska predstavuje kľúčové posolstvá na zasadnutie Európskej rady. Uvádza 

pripomienky k všeobecným otázkam súvisiacim s ročným prieskumom rastu. 

Výbor zdôrazňuje svoju plnú podporu komplexnej stratégii Európa 2020, ktorá ponúka pozitívnu víziu 

do budúcnosti a súdržný rámec na vykonanie progresívnych reforiem zabezpečujúcich inteligentný, 

udržateľný a inkluzívny rast. 

Návrh stanoviska víta všeobecné zameranie tohto ročného prieskumu na rast a pripomína, že tri 

aspekty rastu – inteligentnosť, udržateľnosť a inkluzívnosť – sú prepojené a navzájom sa podporujú. 

Dôraz na reformy podporujúce rast je potrebný vo všetkých členských štátoch. 

Výbor v návrhu stanoviska vyjadruje znepokojenie nad príliš veľkým dôrazom, ktorý sa kladie na 

úsporné opatrenia. Nazdáva sa, že medzi rozpočtovou konsolidáciou a rastom musí byť primeraná 

rovnováha. Rozpočtová disciplína sama osebe a úsporné opatrenia nepostačia na návrat EÚ k 

udržateľnému napredovaniu. 

Dokument jednoznačne podporuje veľký dôraz, s akým Európska komisia v celom ročnom prieskume 

rastu poukazuje na nedostatočné vykonávanie reforiem inštitúciami EÚ a členskými štátmi. 
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Výbor vyzýva na lepšie, efektívne zapojenie zainteresovaných strán z organizovanej občianskej 

spoločnosti do európskeho semestra: na úrovni EÚ, pokiaľ ide o ročný prieskum rastu a navrhovanie 

osobitných odporúčaní pre jednotlivé krajiny, a na vnútroštátnej úrovni v celom procesom 

navrhovania, vykonávania a monitorovania budúcich národných programov reforiem. 

Časť II  stanoviska predstavuje súhrn špecifických pripomienok a odporúčaní k jednotlivým politikám 

EÚ, ako zamestnanosť, výskum a inovécie, priemysel, obchod, jednotný trh, doprava, energetika atď. 

Tieto príspevky pochádzajú z viacerých nedávnych stanovísk EHSV a aktualizujú postoj k ročnému 

prieskumu rastu 2011 , ktorý EHSV vyjadril v marci 2011. Podrobne reagujú na päť priorít, ktoré 

predložila Komisia v ročnom prieskume rastu. 

 Sociálne dôsledky nových predpisov o hospodárskom riadení 

Európa musí vystupovať jednotne, aby mohla presvedčivo čeliť najzávažnejšej finančnej a 

hospodárskej kríze, ako aj kríze dôvery od založenia EÚ. 

Nová štruktúra hospodárskeho riadenia Európy musí zachovávať demokratické práva členských štátov 

a ich slobodne volených parlamentov rovnako ako nezávislosť sociálnych partnerov. 

EHSV odporúča inteligentnú a udržateľnú konsolidáciu rozpočtu, ktorá zabezpečí potrebné sociálne 

investície. 

Úsporné opatrenia budú mať negatívne dôsledky pre zraniteľné skupiny, a kľúčovú sociálnu 

infraštruktúru, napr. pokiaľ ide o starostlivosť o deti alebo vzdelávanie. Závažne sa tým zníži kvalita 

života zraniteľných skupín. 

EHSV sa nazdáva, že vykonávanie európskeho semestra a balíka šiestich právnych predpisov nesmie 

ohroziť dosiahnutie cieľa znížiť chudobu stanoveného v rámci stratégie Európa 2020, a preto je 

potrebné preskúmať, či tieto opatrenia neprispievajú k zvýšeniu chudoby. 

EHSV pripomína, že je naliehavo potrebný odhad sociálnych dôsledkov nových predpisov o 

hospodárskom riadení a žiada najmä: 

1) „pakt o investíciách v sociálnej oblasti“; 

2) včasnú a rozsiahlu účasť sociálnych partnerov, ale aj sociálnych združení a mimovládnych 

organizácií na všetkých opatreniach; 

3) zvolanie konventu pre koncepciu zameranú na sociálny pokrok vzhľadom na nadchádzajúce 

zmeny a doplnenia zmluvy; 

4) „sociálny záchranný balík“ prostredníctvom rovnocenného „sociálneho riadenia“; 

5) zabezpečenie a podporu slobody kolektívneho vyjednávania pre sociálnych partnerov; 

6) získanie nových zdrojov príjmov na konsolidáciu verejných rozpočtov; 

7) zvýšenie účinnosti verejných výdavkov, zrušenie neúčelných výdavkov a intenzívnejší boj 

proti daňovým únikom. 
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• Európsky sociálny fond 

Podľa názoru EHSV by mal ESF aj naďalej prispievať k dosahovaniu hospodárskej, sociálnej a 

územnej súdržnosti, ako i k boju proti akejkoľvek diskriminácii. 

ESF sa musí ako nástroj uprednostňovať pri implementácii cieľov stratégie Európa 2020, a to 

predovšetkým tých cieľov, ktoré sa týkajú zamestnania, vzdelávania, sociálneho začlenenia a boja 

proti chudobe, a to vo všetkých regiónoch EÚ. V každom členskom štáte musí byť z celkových 

finančných zdrojov ESF vyčlenených aspoň 40 % na uskutočňovanie tematického cieľa, ktorým je 

„podpora zamestnanosti a pracovnej mobility“. 

EHSV podporuje návrh, ktorý stanovuje, že najmenej 20 % z celkových finančných zdrojov ESF by 

malo byť vyčlenených na uskutočňovanie tematického cieľa „podpora sociálneho začlenenia a boj 

proti chudobe“. 

Zásada partnerstva zahŕňajúca hospodárskych a sociálnych partnerov a organizácie zastupujúce 

občiansku spoločnosť predstavuje základnú záruku riadneho fungovania opatrení spojených so 

štrukturálnymi fondmi, a predovšetkým s Európskym sociálnym fondom. 

EHSV zásadne odmieta návrh Komisie, aby si pri štrukturálnych fondoch uplatňovali finančné postihy 

a stimuly na základe súladu s Paktom stability a rastu. 

Európa potrebuje iné ekonomické riadenie, ktoré – zamerané na rast a konkurencieschopnosť – bude 

uprednostňovať investície do ľudských zdrojov a podporovať spravodlivosť, súdržnosť a zásadu 

solidarity a sociálneho začlenenia. Rozpočet EÚ sa musí reformovať podľa týchto zásad. 

Rozpočet pridelený ESF musí zostať minimálne na rovnakej úrovni ako v minulom programovom 

období. Fond by mal podporovať aj zapojenie občanov, občiansku spoločnosť a zvyšovanie 

povedomia o spoločných európskych hodnotách. 

 Usmernenia pre politiky zamestnanosti 

Súčasné zavádzanie úsporných programov v EÚ v sebe skrýva nebezpečenstvo urýchlenia navzájom 

sa posilňujúceho poklesu a ďalšieho zhoršovania vyhliadok na hospodársky rast, čo bude mať zároveň 

negatívny vplyv na dopyt na vnútornom trhu ako poslednú oporu konjunktúry, rovnako ako na 

stabilizáciu a vytváranie pracovných miest. Európa sa v najbližších rokoch dostane do mimoriadne 

napätej situácie v oblasti zamestnanosti. Určité skupiny sú nepomerne viac postihnuté, predovšetkým 

mladí ľudia a dlhodobo nezamestnaní. Aby sa proti tomu dalo bojovať, sú potrebné urýchlené 

cieľavedomé investície na európskej a národnej úrovni s výrazným účinkom na zamestnanosť, ktoré 

by sa mali realizovať koordinovane, ak sa majú zvýšiť účinky politiky zamestnanosti. 

EHSV predkladá nasledujúce politické odporúčania k uskutočňovaniu usmernení pre zamestnanosť: 

- Okrem cieľa na dosiahnutie všeobecnej miery zamestnanosti v rámci celej EÚ by sa mali v 

budúcnosti stanoviť merateľné ciele EÚ aj pre osobitné cieľové skupiny. Bežná prax ponechať 

stanovovanie konkrétnych cieľov v oblasti politiky zamestnanosti na úroveň členských štátov 

sa doteraz veľmi neosvedčil. 

- V tejto súvislosti treba zvážiť najmä ukazovateľ podstatného zníženia počtu mladých ľudí, 

ktorí nie sú zamestnaní a nezúčastňujú sa ani na vzdelávaní či odbornej príprave (tzv. NEET). 

- EHSV víta návrh Komisie na tzv. „ochranu mládeže“. 
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- Krajinám, v ktorých je situácia mladých ľudí na trhu práce obzvlášť napätá, by sa mal uľahčiť 

prístup k prostriedkom z fondov EÚ. 

- Je potrebné ponechať alebo zvýšiť poskytovanie vnútroštátnych a európskych finančných 

prostriedkov na vzdelávanie a zamestnanosť mladých a dlhodobo nezamestnaných ľudí. 

- Vo všetkých krajinách EÚ je potrebné preskúmať a prípadne zlepšiť podmienky prístupu k 

poskytovaniu podpory nezamestnaným mladým, ako i dlhodobo nezamestnaným ľuďom, ktorí 

si hľadajú prácu resp. miesto v odbornej príprave. 

- EHSV neodporúča nadmerne zapájať mládež do pracovného procesu nestabilným a 

neperspektívnym spôsobom. 

- EHSV členským štátom odporúča, aby venovali mimoriadnu pozornosť zabezpečeniu toho, 

aby si dlhodobo nezamestnaní udržali pracovné návyky a zvýšili svoje zručnosti a znalosti. 

- Čo sa týka iniciatívy Komisie v oblastí stáží, EHSV podporuje zodpovedajúci európsky rámec 

kvality s cieľom podporiť pracovné stáže záväznými zmluvami. Malo by sa preskúmať, či by 

sa duálny systém výučby v odbornej príprave a vzdelávaní, ktorý niektoré krajiny už dlhší čas 

s úspechom praktizujú, nedal preniesť do iných krajín. 

 

 Úloha občianskej spoločnosti pri regulácii finančných trhov 

Jednou z ťažkostí pri regulácii finančných trhov je dosiahnuť vyvážený podiel rôznych a 

protikladných pozícií. Legitímne zastupovanie záujmov finančného sektora v zásade nie je vyvážené 

účasťou občianskej spoločnosti. 

Finančná podpora organizácií občianskej spoločnosti z prostriedkov EÚ môže byť v určitých 

prípadoch primeraná na vyrovnanie deficitov pri zastupovaní dôležitých záujmov. 

EHSV povzbudzuje európske a vnútroštátne združenia občianskej spoločnosti, aby sa intenzívnejšie 

ako predtým zaoberali reguláciou finančných trhov. Mnohé takéto združenia majú možnosť definovať 

podporu stability finančných trhov ako samostatný a prípadne nový cieľ organizácie a v súlade s tým 

rozšíriť oblasť svojich záujmov a činností. 

Finančný sektor by mal byť sám takisto otvorený dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti. 

Pri vytváraní verejnej mienky v Európe však prirodzene zohrávajú dôležitú úlohu médiá. Bolo by 

vhodné väčšmi v nich prezentovať postoj organizácií občianskej spoločnosti. 

 Trhy s finančnými nástrojmi 

Návrh nariadenia ponúka určite účelné opatrenia a nástroje, s cieľom čeliť zrejmým slabinám a 

nerovnováhe nášho systému. EHSV sa konkrétne nazdáva, že nové právne predpisy 

- znižujú riziko protistrán na trhu s nástrojmi obchodovanými mimo burzy tým, že ich vynímajú 

z pôsobnosti bánk a presúvajú do správy príslušných inštitúcií,  

- sledujú zámer sústrediť všetky obchodné údaje o transakciách na mimoburzovom trhu (OTC), 

a nielen tie, ktoré si zvolia metódu prístupu k centrálnej protistrane, 

- neobsahujú žiadnu zmienku o štruktúre trhu budúcich centrálnych protistrán. Preto by mohlo 

dôjsť buď k posilneniu štruktúr existujúcich v jednotlivých krajinách, alebo budeme svedkami vzniku 

pár veľkých európskych subjektov. 
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Jedným z dôvodov znepokojenia sú náklady na realizáciu tohto nariadenia, ktoré sa zdajú byť 

podhodnotené a prichádzajú v čase, keď na finančné inštitúcie už dolieha ťarcha predpisov, rentability 

i nákladov. Tieto náklady sa nevyhnutne prenášajú na investorov a klientov. 

 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) 

EHSV víta návrh Komisie, ktorý nadväzuje na nariadenie o Európskom fonde na prispôsobenie sa 

globalizácii, a navrhuje niekoľko dodatočných opatrení na zlepšenie využitia EGF, napríklad zníženie 

prahovej hodnoty pre žiadosti na 200 prepustených pracovníkov, zrýchlenie postupu a navýšenie 

miery spolufinancovania z EÚ na 75 %. 

EHSV víta, že výraz „pracovník“ sa rozšíril aj o pracovníkov na dobu určitú a dočasných agentúrnych 

pracovníkov. EHSV súhlasí, aby sa EGF rozšíril aj o samostatne zárobkovo činné osoby, avšak nie o 

majiteľov/manažérov malých a stredných podnikov. 

 Oživiť rast 

EHSV je presvedčený, že problém eura je v prvom rade politický, a nie ekonomický. Na druhej strane 

nedávne reakcie Komisie a Rady je charakteristický výrazný „nedostatok demokracie“, keďže 

obchádzajú Európsky parlament a iné inštitúcie EÚ a nezohľadňujú spoločné úsilie o dosiahnutie 

solidarity a súdržnosti. 

EHSV je preto zástancom zavedenia dvoch doplňujúcich, ale odlišných dlhopisov EÚ: dlhopisov Únie 

na stabilizovanie dlhu, európskych dlhopisov na obnovu a rast. EHSV tiež odporúča využiť časť 

čistého výnosu z európskych dlhopisov na financovanie Európskeho fondu rizikového kapitálu, ktorý 

bol jedným z plánovaných cieľov Európskeho investičného fondu (EIF). Toto riešenie by si 

nevyžadovalo žiadnu zmenu zmlúv. 

Dlhopisy Únie – postupne prevedený štátny dlh do výšky 60 % HDP na dlhopisy Únie – by mohli byť 

uložené na konsolidovanom, ale neobchodovanom debetnom účte a neobchodovalo by sa s nimi. 

Členské štáty, ktorých dlh by bol zachytený v dlhopisoch Únie, by spravovali svoju príslušnú časť. 

Okrem toho by sa zvýšila súdržnosť a konkurencieschopnosť, pričom časť kapitálových tokov by sa 

prilákala vydávaním európskych dlhopisov financujúcich fond rizikového kapitálu pre malé a stredne 

veľké podniky. 

2. RIO+20 / TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 

• Postoj EHSV k príprave konferencie OSN o udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Hlavné odkazy stanoviska: 

- Svetoví lídri sa musia zaviazať ku konkrétnemu akčnému plánu vedúcemu k udržateľnému 

rozvoju a odstráneniu chudoby s ohľadom na obmedzené možnosti našej planéty. 

- Najvyššou prioritou programu konferencie Rio+20 musí byť odstránenie chudoby a 

zabezpečený prístup k dostatku potravy, čistej vody a udržateľnej energie pre všetkých. 

- Európski vyjednávači musia klásť väčší dôraz na sociálny rozmer udržateľného rozvoja, než sa 

predpokladá v nultom návrhu. 

- Vedúci politickí predstavitelia musia na konferencii v Riu stanoviť plán ekologického 

hospodárstva s jasnými cieľmi a kontrolnými mechanizmami, ktorý zabezpečí hospodársky 

účinný, sociálne spravodlivý a ekologický prechod k udržateľnej spoločnosti. 
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- Politickí predstavitelia sa na konferencii Rio+20 musia dohodnúť na ďalších opatreniach na 

účinnejšie zapojenie občianskej spoločnosti. 

- Vyjednávači EÚ sa musia pri formulovaní dokumentu zasadiť za ambicióznejšie ciele, lehoty, 

financovanie, právne záväzky a nadväzné kroky. 

3. VNÚTORNÝ TRH 

• Jednotný digitálny trh 

EHSV: 

- sa domnieva, že niektoré príliš reštriktívne vnútroštátne právne predpisy by sa mali 

zrevidovať, aby nebrzdili rozvoj on-line distribúcie audiovizuálnych diel, 

- sa nazdáva, že by značné úspory distribučných nákladov mali byť pre spotrebiteľa prínosné a 

súčasne by mali autorom zabezpečiť dostatočný príjem, aby mohli pokračovať vo svojej umeleckej a 

literárnej tvorbe, 

- sa domnieva, že prílišné sprísnenie právnych predpisov na ochranu autorského práva by 

nemalo znevýhodniť inštitúcie zodpovedné za správu audiovizuálnych diel a knižnice. Ich úlohou je 

umožniť prístup najširšej verejnosti, 

- konkrétnejšie žiada Európsku komisiu, aby vypracovala podrobné návrhy pre veľké množstvo 

malých a stredných podnikov (MSP) a malých a stredných priemyselných podnikov (MSPP) s cieľom 

umožniť ich aktívnu účasť na jednotnom trhu s on-line distribúciou audiovizuálneho obsahu, 

- sa domnieva, že vytvorenie komplexného a jednotného európskeho kódexu autorských práv je 

nevyhnutné, 

- si želá, aby sa zabránilo nekalým podmienkam v zmluvách o prevode práv skutočného autora 

(alebo skutočných autorov) diela na producentov alebo distribútorov. 

 

4. DANE 

• Zdaňovanie výplat úrokov a licenčných poplatkov (prepracované znenie) 

Výbor je potešený, že sa zmenená a doplnená smernica a smernica o materských a dcérskych 

spoločnostiach teraz navzájom zosúladia. 

Mimoriadne vítané je stanovenie minimálneho podielu, od ktorého sa spoločnosti považujú za 

pridružené, na 10 %. 

 

5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE / POĽNOHOSPODÁRSTVO 

• Bezpečnosť vyhľadávania ropy a zemného plynu na mori 

EHSV konštatuje, že hoci sú závažné incidenty na mori zriedkavé, ich dôsledky sú z hľadiska 

nebezpečenstva pre ľudský život, životné prostredie, hospodárstvo a podnebie často katastrofálne. 
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EHSV podporuje odporúčanie Komisie týkajúce sa „možnosti 2“ ako balíka opatrení, ktorým bude 

možné s veľkou pravdepodobnosťou dosiahnuť ciele návrhu. 

Cieľom nariadenia by malo byť posilnenie presunu regulácie reformných opatrení na príslušné 

vnútroštátne orgány a zainteresované strany, pričom by sa ponechala jasne určená, no obmedzená 

úloha pre navrhovanú skupinu orgánov pre činnosti na mori EÚ. 

EHSV nabáda Komisiu, aby čo najrýchlejšie uzavrela svoje rokovania o bezpečnosti výrobkov, 

finančnej kapacite a najmä zodpovednosti podnikov. 

EHSV sa nazdáva, že prevádzkovatelia z EÚ, ktorí sa venujú prieskumu a ťažbe mimo územia Únie, 

by mali byť podporovaní v tom, aby šírili tie najlepšie štandardy EÚ. 

 Poľnohospodárstvo a remeselná výroba – Najlepšia kombinácia pre vidiecke oblasti 

Je potrebné trvalo podporovať prenos poznatkov, informácií a inovácií v MSP s cieľom podporovať a 

zabezpečiť zamestnanosť vo vidieckych oblastiach a podporovať také spôsoby hospodárenia, ktoré sú 

účinné z hľadiska zdrojov a klímy. Tradičné poznatky a skúsenosti nesmú upadnúť do zabudnutia, ale 

mali by sa zachovať a využívať ako cenný zdroj bohatých skúseností. 

Regionálne reťazce tvorby hodnôt majú pre remeselnú výrobu, poľnohospodárstvo, cestovný ruch, 

obchod a celý vidiek veľký potenciál do budúcnosti. Mala by sa im venovať osobitná pozornosť z 

hľadiska regionálnych zastrešujúcich značiek a spoločného spracúvania a uvádzania výrobkov na trh. 

Remeselné a poľnohospodárske podniky sú odkázané na dostatočnú infraštruktúru súvisiacu s 

hospodárstvom. Na to musia vytvoriť predpoklady predovšetkým štrukturálne fondy, napríklad 

prostredníctvom poskytovania flexibilných regionálnych rozpočtov. 

 

6. VEREJNÉ ZDRAVIE / OCHRANA PRACOVNÍKOV 

 Vodičské preukazy, ktoré zahŕňajú funkcie karty vodiča 

Výbor sa domnieva, že by bolo vhodné namiesto smernice zvoliť formu nariadenia, ak sa majú tieto 

pravidlá jednotne uplatňovať. Vylúčilo by sa tým riziko rozdielnej interpretácie v jednotlivých 

krajinách. 

S celkovým cieľom návrhu Komisie, teda integráciou funkcií karty vodiča do vodičského preukazu, čo 

má viesť k zlepšeniu dodržiavania sociálnych noriem, pokiaľ ide o čas jazdy a čas odpočinku, môže 

výbor len súhlasiť. Ak však majú byť tieto predpisy jednoznačné, realizovateľné a účinné, treba najprv 

vyriešiť niekoľko problémov. 

Výbor má pochybnosti, pokiaľ ide o zníženie administratívnej záťaže vo výške 100 miliónov EUR 

ročne, ktoré uvádza vo svojom návrhu Komisia. Takéto tvrdenie si vyžaduje riadne preskúmanie. 

Výbor odporúča, aby sa v prípade, že bude karta vodiča integrovaná do vodičského preukazu, uzavreli 

potrebné dohody nielen s krajinami AETR (Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej 

cestnej doprave), ale aj s krajinami, ktoré k tejto dohode nepristúpili, aby sa zabezpečilo, že tieto 

pravidlá sa budú uplatňovať a kontrolovať jednotným a spravodlivým spôsobom. 

 Zdravie pre rast 
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Výbor: 

- oceňuje, že sa iniciatíva zameriava na obmedzený počet priorít a víta zvýšenie stropu dotácií 

pre krajiny, ktorých hrubý národný dôchodok na obyvateľa je nižší než 90 % priemeru EÚ, 

- súhlasí s názorom, že sa treba usilovať lepšie využívať finančné a ľudské zdroje, avšak varuje 

pred pokušením znižovať rozpočty a obmedzovať verejné služby v oblasti zdravia v období krízy, 

- zdôrazňuje význam prevencie pre zachovanie dobrého zdravotného stavu obyvateľstva, 

- tvrdí, že treba hľadať spoločné riešenia všeobecného nedostatku pracovnej sily v tomto 

odvetví, 

- sa domnieva, že je vhodnejšie vyškoliť v týchto profesiách nezamestnané osoby, ako získavať 

už vyškolených pracovníkov z tretích krajín alebo iných krajín EÚ, 

- poukazuje na potrebu poskytnúť rodinám a spoločenstvu (priatelia, susedia atď.) prostriedky 

na to, aby sa mohli starať o chorých a závislé osoby, 

 

7. SOCIÁLNE VECI 

• Program Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie 

EHSV žiada Komisiu, aby vymedzila ciele sociálnej inovácie a sociálnej zmeny vo svojom programe 

v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (PSZI) . S týmito koncepciami sa ešte len experimentuje. Nemajú 

nahradiť národné sociálne systémy, ani pracovno-právne predpisy. 

Výbor si želá, aby úloha sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií bola jasne obsiahnutá vo 

všetkých troch zväzkoch programu PSZI. 

 

8. DOPRAVNÉ, ENERGETICKÉ A KOMUNIKAČNÉ SIETE 

• Nástroj „Spájame Európu“ 

EHSV schvaľuje plán Európskej komisie prideliť 50 miliárd EUR z budúceho viacročného rozpočtu 

na roky 2014 – 2020 na zlepšenie prepojenia dopravných, energetických a digitálnych komunikačných 

sietí v EÚ a rovnako podporuje myšlienku európskych projektových dlhopisov pre projekty v oblasti 

infraštruktúry. Tieto „EU project bonds“ môžu mať multiplikačný účinok vďaka mobilizovaniu 

verejného a súkromného kapitálu, potrebného na uskutočnenie nevyhnutných investícií, ktoré sa 

odhadujú na 1 000 miliárd EUR. 

Vzhľadom na to, že klasické financovanie investícií z verejných zdrojov je v čase krízy čím ďalej tým 

zložitejšie, používanie nového typu finančných nástrojov v EÚ, v úzkej spolupráci s Európskou 

investičnou bankou, predstavuje – s určitými výhradami – doplnkové a inovačné riešenie, ako 

pritiahnuť kapitál dôchodkových fondov, poisťovaní a iných aktérov na finančných trhoch, ktorí majú 

záujem investovať do dlhodobých projektov. 

 Usmernenia pre transeurópske telekomunikačné siete (stála študijná skupina pre digitálnu 

agendu) 
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EHSV je presvedčený, že širokopásmové pripojenie pre všetkých je nevyhnutnou podmienkou rozvoja 

moderných ekonomík . Výbor preto víta spustenie nástroja Spájame Európu a oceňuje najmä 

usmernenia Európskej komisie pre transeurópske telekomunikačné siete ako konkrétnu odpoveď na 

problém nedostatočných investícií do širokopásmových sietí 

 Usmernenia pre transeurópsku energetickú infraštruktúru 

Energia sa bude v budúcnosti musieť prepravovať na veľké vzdialenosti častejšie a vo väčších 

množstvách, ako je to v súčasnosti možné. Až vďaka transeurópskej energetickej infraštruktúre môžu 

všetky krajiny EÚ využívať praktické výhody zdrojov energie nachádzajúcich sa v jednotlivých 

štátoch. Platí to o využívaní energie z obnoviteľných zdrojov, ale mohlo by sa tým optimalizovať aj 

využívanie ropy, plynu a uhlia. EHSV sa nazdáva, že len pomocou dostatočne vybudovanej európskej 

energetickej infraštruktúry sa podarí prejsť na využívanie udržateľných a bezpečných dodávok energie 

pri nízkych emisiách oxidu uhličitého. 

EHSV preto podporuje vytvorenie nástroja „Spájame Európu“. Poukazuje však na skutočnosť, že na 

realizáciu treba vopred jasne stanoviť konkrétnu investičnú náročnosť a potrebu lepších rámcových 

podmienok a prostriedkov na inovácie. Súkromné investície si vyžadujú výraznejšie stimuly, ako napr. 

účinné programy verejných záruk a podporné programy. 

 Usmernenia pre transeurópsku dopravnú sieť 

EHSV súhlasí s dvojúrovňovým prístupom, ktorý pozostáva z komplexnej siete a základnej siete. 

EHSV si však kladie otázku, či by sa koridory základnej siete (ďalej len „koridory“) nemali považovať 

za tretiu úroveň, ktorá nahradí prioritné projekty v súčasných usmerneniach. Dôvodom je skutočnosť, 

že kapitola IV návrhu obsahuje osobitné kritériá, pokiaľ ide o vymedzenie koridorov a ich rozvoj, na 

základe ktorých nadobúdajú osobitný charakter, ktorý je jasne rozpoznateľný od zvyšku základnej 

siete. EHSV poznamenáva, že problém spojený s predvídateľnosťou a právnou istotou je spôsobený 

skutočnosťou, že koridory a vopred stanovené projekty sa uvádzajú v prílohe Návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj „Spájame Európu“ (ďalej len „návrh o 

CEF“), ktorý sa má uplatňovať len na obdobie rokov 2014 – 2020, pričom koridory aj projekty majú 

dlhodobý charakter a ich prioritný charakter sa musí zachovať aj po roku 2020. 

EHSV považuje za veľmi dôležitý zámer vyjadrený v návrhu o CEF vyhradiť dodatočné zdroje na 

potreby krajín, ktoré čerpajú prostriedky z Kohézneho fondu a domnieva sa, že táto priorita by sa mala 

odrážať aj v návrhu. 

 

 

 

 


