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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: 

1. bere na vědomí, že evropské hospodářství vykazuje v posledních 18 čtvrtletích znaky 

zotavování vzhledem k tomu, že členské státy jsou ve fázi stálého růstu a úroveň 

nezaměstnanosti dosahuje nejnižší úrovně od ekonomické krize; zdůrazňuje však, že 

podle nejnovějších výsledků indexu kvality života OECD existují jasné a hluboké 

rozdíly mezi společnostmi a jednotlivci podle úrovně vzdělání, příjmů, bohatství, věku a 

místa narození; upozorňuje na to, že tyto nerovnosti, zejména nezaměstnanost mladých 

lidí a dlouhodobá míra nezaměstnanosti a chudoby, zůstávají na kritické úrovni v 

několika regionech, které stále zažívají pomalou míru oživení;  v tomto kontextu dále 

upozorňuje na problém strukturální nezaměstnanosti a její neblahé ekonomické, sociální 

a politické dopady; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že těžce zasaženy jsou 

především osoby mladší 25 let, které mají o 60 % vyšší pravděpodobnost, že budou 

nezaměstnané, než osoby ve věku 25–54 let; zdůrazňuje význam rozšíření Iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) pro období 2017–2020 a zvýšení jejího 

rozpočtu o 1,2 miliardy EUR; 

2. zdůrazňuje proto, že je nutné podpořit vyšší míru konvergence a začleňování; vítá 

skutečnost, že Komise uznala, že je nyní správný čas podporovat další oživení 

prostřednictvím hospodářského růstu, sociálního sbližování, strukturálních reforem a 

územní soudržnosti a že se odklání od své úsporné cesty z minulosti; zdůrazňuje, že 

Evropská unie jako celek by měla za účelem podpory harmonického vývoje rozvíjet a 

prosazovat činnost vedoucí k posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti a 

zaměřit se na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zabývat se 

snížením zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů EU, zejména regionů s nízkou 

úrovní příjmů a nízkým růstem (zaostávající regiony); zdůrazňuje potřebu ucelené 

kvalitativní transformace stávající kombinace politik s upřednostněním co 

nejrychlejšího zavedení zásad a práv obsažených v Evropském pilíři sociálních práv; 

v této souvislosti zdůrazňuje, že na politiku soudržnosti musí být v období po roce 2020 

poskytnuty přiměřené finanční zdroje, a žádá Komisi, aby předložila odpovídající 

návrh; konstatuje, že pro zvýšení produktivity, jež je jedním z předpokladů lepšího 

růstu, jsou zapotřebí investice do inovací, vzdělávání a nových dovedností; 

3. vítá zefektivnění a zaměření doporučení pro jednotlivé země; nicméně vyjadřuje 

znepokojení nad odlišným stupněm zavádění těchto doporučení v jednotlivých 

oblastech politiky a v jednotlivých zemích; připomíná význam přístupu součinnosti k 

využívání všech dostupných finančních prostředků EU a vyzývá Komisi a členské státy, 

aby úzce spolupracovaly a koordinovaly proces zajištění podpory pro větší 

hospodářskou, sociální a územní soudržnost a pro podporu investic, zaměstnanosti 

a růstu a uznává podpůrnou úlohu, kterou mohou místní a regionální orgány zastávat v 

tomto procesu; zdůrazňuje potřebu opatření na budování kapacit a dalšího zjednodušení 

provádění fondů EU s ohledem na to, že velká část doporučení pro jednotlivé země se v 

roce 2017 zabývala otázkami administrativní kapacity; zdůrazňuje, že doporučení pro 

jednotlivé země by měla lépe odrážet specifika jednotlivých členských států; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí větší součinnosti mezi rozpočtem EU a rozpočtem členských 
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států s cílem dosáhnout priorit roční analýzy růstu a zavést doporučení pro jednotlivé 

země; 

4. v procesu zotavování vyzdvihuje význam politiky soudržnosti jako hlavní politiky v 

oblasti veřejných investic a růstové a rozvojové politiky, která je v souladu s cíli 

strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění; 

připomíná, že v letech 2015 až 2017 poskytla politika soudržnosti finanční prostředky 

ve výši 8,5 % veřejných kapitálových investic v Evropské unii (EU), což představuje 

41 % v případě posledních 13 členských států, které vstoupily do EU po roce 2004, a 

více než 50 % v 7 členských státech; je toho názoru, že v budoucím víceletém 

finančním rámci by měla být zachována alespoň na podobné rozpočtové úrovni; 

domnívá se však, že její vzájemné působení s evropským semestrem by nemělo bránit 

dosažení jejích vlastních cílů stanovených ve Smlouvách, včetně jejího územního 

rozměru, přičemž by toto vzájemné působení mělo být vyváženo a mělo by zlepšit 

provádění evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) a dále posílit 

multiplikační účinek výdajů v oblasti soudržnosti a její příspěvek k udržitelnému růstu 

podporujícímu začlenění přispívajícímu k vytváření důstojných pracovních míst a 

sociálního rozvoje; domnívá se v této souvislosti, že je užitečné zapojit do definování 

parametrů evropského semestru místní a regionální orgány; poukazuje na to, že je 

zapotřebí větší pružnosti při definování činností a projektů, které by měly být 

financovány z ESI fondů a které jsou spojeny s ročně definovanými doporučeními pro 

jednotlivé země a ročními analýzami růstu; 

5. znovu opakuje, že je nutné urychlit provádění ESI fondů, neboť jsou nesmírně 

důležitým nástrojem pro hospodářský růst, udržitelný rozvoj a vytváření pracovních 

míst a poskytují tak významnou podporu vnitrostátním investičním politikám a 

přispívají k důležitým strukturálním reformám; vyzývá členské státy k vybudování silné 

koordinační struktury a struktury plánování a rámců správy, jakož i účinnějších 

veřejných správ a ke snížení administrativní zátěže s cílem zajistit jejich účinnější a 

efektivnější využití; vyzývá rovněž Komisi, aby všemi dostupnými nástroji a zdroji 

pomáhala členským státům, aby se zabránilo riziku zrušení závazků, jakož i hromadění 

neprovedených plateb; 

6. vítá rozšíření a prodloužení existence Evropského fondu pro strategické investice 

(EFSI) do roku 2020 v zájmu posílení investic, zabránění narušení financování a ujištění 

předkladatelů projektů, že mohou po počátečním investičním období dál plánovat 

projekty; vyzdvihuje potřebu doplňkovosti a součinnosti mezi ESI fondy, EFSI a 

dalšími finančními nástroji, jakož i s horizontálními programy Společenství, a to při 

zachování fondů ESI jakožto hlavní investiční politiky EU; trvá na tom, aby byl 

Evropský fond pro strategické investice prováděn vyváženějším způsobem a přispíval 

tak k harmonickému rozvoji EU a zabraňoval dalšímu nárůstu rozdílů mezi členskými 

státy, regiony a lidmi; připomíná, že projekty v rámci prodlouženého EFSI by se měly i 

nadále zaměřovat na nedostatečné investiční situace a mezery na trhu; vyzývá 

k opětovnému vyvážení územního rozdělení investic a k posílení využívání v méně 

rozvinutých regionech; zdůrazňuje proto, že v této souvislosti existuje výrazná potřeba 

usnadnit propojení EFSI s jinými finančními zdroji EU; 

7. zdůrazňuje úlohu programu na podporu strukturálních reforem při posílení konkrétní 

pomoci, která by členským státům díky včasnému uplatňování práva EU a účinnějšímu 
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a účelnějšímu využívání fondů EU usnadnila provedení reforem s cílem posílit 

soudržnost; zdůrazňuje, že dosavadní zkušenosti ukázaly, že o podporu v rámci 

programu požádalo mnoho členských států a že žádosti o podporu jsou rozděleny do 

všech oblastí podpůrných politik; vyzývá Komisi, aby zajistila plnou transparentnost v 

souvislosti s prováděním programu ve výroční zprávě o monitorování, pokud jde o 

konkrétní výsledky jednotlivých projektů; v této souvislosti vyzdvihuje význam, jaký 

má identifikace a provádění příslušných strukturálních reforem na všech úrovních 

veřejné správy a odstranění byrokracie, která provází probíhající investice, pro zlepšení 

provádění fondů ESI a podnikatelského a investičního prostředí. 

8. zdůrazňuje, že je třeba mít jistotu v otázce zdrojů financování programu na podporu 

strukturálních reforem po roce 2020, které by neměly být odečítány z účelů a cílů ESI 

fondů. 
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