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NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 7. prosince 2015 s názvem „Podpora sociální 

ekonomiky jakožto jednoho z klíčových motorů hospodářského a sociálního vývoje 

v Evropě“ (15071/15), 

1. uznává větší soudržnost nového začleněného evropského semestru, který přináší více 

příležitostí k tomu, jak zapojit členské státy a zúčastněné strany na všech úrovních a jak 

s nimi komunikovat, posiluje odpovědnost jednotlivých členských států, navrhuje méně 

doporučení a s cílem podpořit růst, tvorbu pracovních míst, příležitosti k odborné přípravě 

a vzdělávání, výzkum a inovace se zaměřuje na tři hlavní priority, jež jsou stabilizačními 

faktory – podporu investic, provádění strukturálních reforem a zachování odpovědných 

veřejných financí; konstatuje, že posílení sociální ekonomiky prostřednictvím projektů, 

které podporují růst a sociální podniky, by mohlo regionům přinést zaměstnanost 

a prosperitu; je toho názoru, že je stále ještě třeba posilovat zapojení regionálních 

a místních orgánů, a navrhuje, aby byl pro jejich zapojení do evropského semestru 

zaveden kodex chování, který bude podobný kodexu o partnerství v rámci politiky 

soudržnosti; 

2. konstatuje, že některé členské státy stále ještě čelí vysoké míře nezaměstnanosti, zejména 

pokud jde o nezaměstnanost mladých lidí a dlouhodobou nezaměstnanost; zdůrazňuje, že 

mnoho členských států má stále ještě omezenou schopnost podporovat své trhy práce a že 

fondy politiky soudržnosti někdy zůstávají hlavním zdrojem investic do růstu, rozvoje, 

zaměstnanosti a vzdělávání; v této souvislosti zdůrazňuje, že evropský semestr nabízí 

možnosti prozkoumat nástroje a mechanismy s cílem zajistit, aby flexibilita, kterou Pakt 

o stabilitě a růstu umožňuje, mohla být využita ve strategických investičních oblastech 

k zajištění růstu a udržitelné zaměstnanosti; dále vyzývá Komisi, aby členským státům 

pomáhala plně využívat jejich fiskální prostor k podpoře produktivních investic, 

a připomíná, že přínosy strukturálních reforem budou viditelné v dlouhodobém horizontu; 

rovněž se domnívá, že by mělo být zváženo, zda do hodnocení probíhajícího evropského 

semestru zahrnout příjemce investic z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI 

fondů) za období 2014–2020; 

3. zdůrazňuje klíčovou roli, kterou podniky sociální ekonomiky zastávají tím, že 

prostřednictvím rozmanité škály obchodních modelů se sociálními a ekologickými cíli 

jsou zdrojem vysoce konkurenčního a spravedlivějšího regionální rozvoje; zdůrazňuje, že 

v členských státech je třeba zviditelnit existující partnerství regionálních a místních 

orgánů s organizacemi sociální ekonomiky; vyzývá Komisi, aby s cílem uvolnit plný 

potenciál udržitelného růstu představila akční plán EU pro podniky sociální ekonomiky; 

4. je znepokojen kumulativním nedostatkem investic, který má dopad na dlouhodobě 

udržitelný růst a tvorbu kvalitních pracovních míst, a v této souvislosti vyjadřuje 

politování nad tím, že operační programy v rámci politiky soudržnosti byly v současném 

programovém období přijaty pozdě; zdůrazňuje proto, že je důležité, aby byly 

v koordinaci s dalšími programy a iniciativami financovanými EU prováděny rychle 

a důsledně; v této souvislosti připomíná, že aby se naplno využil potenciál veřejných 

i soukromých investic a zajistila spravedlivější geografická vyváženost, musí být 
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Evropský fond pro strategické investice (EFSI) prováděn tak, aby byl doplňkovým 

a dodatečným fondem k ESI fondům; obecněji znovu připomíná, že součinnost 

a doplňkovost různých fondů, programů, iniciativ EU (včetně programu pro zaměstnanost 

a sociální inovace (EaSI) a Horizontu 2020) a vnitrostátních investic musí být využívány 

k maximalizaci plného účinku plánovaných investic, ke snížení územních rozdílů 

a snazšímu dosažení cílů strategie Evropa 2020; dále zdůrazňuje, že je nezbytné posilovat 

víceúrovňovou správu a zlepšit celkovou kvalitu veřejné správy, a to jak horizontálně, tak 

vertikálně, přičemž zvláštní důraz je třeba klást na správní kapacity stejně jako na 

zpřísnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek a posílení transparentnosti, 

odpovědnosti a boje proti korupci; 

5. uznává, že soulad nástrojů politiky soudržnosti a širšího rámce pro správu ekonomických 

záležitostí má důležitý význam pro podporu úsilí o obnovu, kterého je třeba k dosažení 

souladu s pravidly evropského semestru; zdůrazňuje však, že legitimita politiky 

soudržnosti vyplývá ze Smluv a že je tato politika projevem evropské solidarity, jelikož 

jejími hlavními cíli je posilovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost EU 

snižováním rozdílů mezi úrovněmi rozvoje různých regionů, financováním investic 

spojených s cíli strategie Evropa 2020 a přibližováním EU jejím občanům; zastává proto 

názor, že opatření propojující účinnost ESI fondů s řádnou správou ekonomických 

záležitostí by měla být prováděna uváženě a vyváženým způsoben, ale pouze tehdy, 

nezbývá-li žádná jiná možnost, a o jejich účincích by se měla podávat zpráva; dále 

připomíná, že uplatňování těchto opatření by mělo být vždy odůvodněné, transparentní 

a mělo by brát v úvahu specifické sociálně-ekonomické podmínky dotčeného členského 

státu, aby se předešlo omezení regionálních a místních investic, které jsou pro ekonomiky 

členských států, a především pro malé a střední podniky (MSP), zcela zásadní, protože 

zejména v době silného tlaku na veřejné výdaje tyto investice zvětšují růst, tvorbu 

pracovních míst a posilují konkurenceschopnost a produktivitu; 

6. pokud jde o případy dvou členských států, kterých se týká rozhodnutí Rady ze dne 

12. července 2016, jež znamenala, že v rámci postupu při nadměrném schodku budou 

aktivovány sankce na základě čl. 126 odst. 8 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU), klade důraz na návrh Komise ze dne 27. července 2016 a následné rozhodnutí 

Rady ze dne 8. srpna zrušit pokuty, které mohly být uloženy, s přihlédnutím 

k odůvodněným žádostem členských států, problematickému ekonomickému prostředí, 

reformnímu úsilí obou zemí a k jejich závazkům dodržovat pravidla Paktu o stabilitě 

a růstu; v této souvislosti se domnívá, že v návrhu na odložení části závazků ESI fondů 

pro rok 2017 by se v rámci opatření, která spojují jejich účinnost s řádnou správou 

ekonomických záležitostí, mělo zohlednit stanovisko Parlamentu, jež bude vyjádřeno 

v průběhu strukturovaném dialogu;  

7. vyzývá Komisi, aby více přihlížela ke strategii Evropa 2020 a řádně se zabývala jejími 

ústředními cíli tím, že zlepší jejich provádění, že v rámci evropského semestru provede 

strategickou analýzu a že navrhne opatření a metodiku ke zlepšení sledování výdajů fondů 

EU, které jsou určené na cíle strategie Evropa 2020; věří, že jelikož se nadcházející 

přezkum víceletého finančního rámce (VFR) nepřímo vztahuje k procesům evropského 

semestru, poskytne příležitost k analýze, zhodnocení a v případě potřeby i zvýšení přidané 

hodnoty ESI fondů a podpory, kterou poskytují pro dosažení cílů strategie Evropa 2020; 

8. zdůrazňuje, že pro dosažení cílů územní soudržnosti je důležité znovu vyvážit 
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hospodářské asymetrie, které jsou způsobené odlišnými monetárními politikami v rámci 

eurozóny i mimo ni;  

9. domnívá se, že k vytvoření prostředí podporujícího růst je zásadní zajistit transparentnost 

a účinnost veřejných výdajů; dále se domnívá, že by se mělo usilovněji pracovat na 

zjednodušování správních postupů a zvláště se zaměřit na snížení administrativní zátěže; 

vítá, že se několik členských států dokázalo vypořádat s doporučeními pro jednotlivé 

země ve svých operačních programech prostřednictvím cílených investic nebo reforem 

uskutečněných v rámci předběžných podmínek; poukazuje na to, že doporučení pro 

jednotlivé země by mohla být užitečným nástrojem pro šíření investičních příležitostí, 

který by spolu s předběžnými podmínkami v rámci politiky soudržnosti mohl hrát 

důležitou roli, protože má významné pozitivní vedlejší účinky na širší investiční prostředí; 

oceňuje skutečnost, že podle příslušných doporučení pro jednotlivé země ESI fondy již 

přispívají k provádění strukturálních reforem a zlepšují celkovou hospodářskou výkonnost 

členských států, jelikož přispívají k dosažení strategických cílů EU v oblasti 

hospodářského růstu, kvalitních pracovních míst a udržitelného rozvoje v celé Unii, 

včetně regionů nebo oblastí, které jsou znevýhodněny přírodními či geografickými 

podmínkami; 

10. domnívá se, že navrhovaný program na podporu strukturálních reforem by měl členským 

státům na základě dobrovolnosti poskytovat specializovanou a cílenou podporu a pomáhat 

jim při koncipování a provádění institucionálních, strukturálních a správních reforem, 

sloužit jako dodatečná podpora a zároveň zajišťovat, aby nedocházelo k překrývání či 

dvojímu financování z jiných nástrojů Unie nebo z podpory jiných druhů již existující 

technické pomoci; v této souvislosti vybízí Komisi, aby vydala jednotný strategický 

dokument, v němž stanoví priority a kritéria pro využívání programu na podporu 

strukturálních reforem v kombinaci s dalšími opatřeními EU, která slouží k budování 

kapacit; zdůrazňuje, že navrhovaný převod rozpočtových prostředků z technické pomoci 

v rámci politiky soudržnosti do programu na podporu strukturálních reforem z podnětu 

Komise by se neměl stát precedentem pro jakékoli budoucí návrhy. 
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