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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že hospodářství EU nadále roste, že zaměstnanost podstatně vzrostla a 
výpadek investic způsobený krizí je téměř minulostí, i když veřejné investice stále ještě 
nedosáhly úrovně před krizí, přičemž v některých zemích, které byly krizí postiženy 
nejvíce, přetrvávají značné nedostatky;  poukazuje však na to, že řada slabých míst i 
nadále přetrvává, že ne každý měl stejný prospěch z udržitelného růstu, míra 
nezaměstnanosti se v řadě členských zemí stále vysoká a že hospodářské, sociální, 
regionální a územní rozdíly jsou i nadále velkým problémem; zdůrazňuje, že ačkoli 
došlo k nárůstu investic, jejich dopad na produktivitu byl nedostatečný a že v zájmu 
zvýšení produktivity a vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými členskými státy je proto 
třeba investice v rámci politiky soudržnosti lépe zacílit a zajistit, aby se lépe doplňovaly 
s jinými programy Unie a veřejnými a soukromými investicemi; konstatuje, že Pakt o 
stabilitě a růstu by měl mít také za cíl zlepšení sociálních aspektů a dosažení 
udržitelného růstu;

2. zdůrazňuje, že EU by měla podporovat požadované oživení prostřednictvím 
hospodářských strategií, které chrání veřejné služby a zlepšují kvalitu a dostupnost 
služeb obecného zájmu;

3. připomíná, že v roce 2017 byly veřejné investice vyjádřené procentem HDP v EU 
(2,7 %) a v eurozóně (2,6 %) výrazně pod průměrem posledních 10 let (3,2 %, 
respektive 3,0 %); konstatuje, že z tohoto důvodu je nutné podstatně posílit veřejné 
investice, aby se vyrovnal léta trvající pokles způsobený finanční krizí a uspokojila se 
naléhavá potřeba investic do infrastruktury a veřejných služeb; konstatuje, že veřejné 
investice zůstávají prioritou a neměly by být ohroženy úsilím o podporu partnerství 
veřejného a soukromého sektoru;

4. konstatuje, že podle Evropské investiční banky (EIB) zůstává míra investic EU do 
infrastruktury o 20 % nižší než před krizí a že 34 % obcí uvádí, že jejich investiční 
potřeby v oblasti infrastruktury nebyly pokryty, jelikož EU potřebuje investice do 
infrastruktury ve výši nejméně 335 miliard EUR ročně;

5. zdůrazňuje, že evropský semestr musí soustavně přispívat k odstraňování nerovností a 
rozdílů, zejména sociální, hospodářské a územní povahy, mezi různými regiony EU; 
zdůrazňuje, že přetrvávající zeměpisná nevyváženost investic EIB je nepřijatelná a 
skutečnost, že v roce 2017 obdržela polovina členských států 80 % celkových investic 
EIB v EU, zatímco zbývajících 14 členských států získalo pouhých 10 %, je stále velmi 
znepokojující;

6. konstatuje, že nejlepším způsobem, jak zareagovat na obavy občanů, je podporovat růst 
reálných příjmů a usilovat vyššími investicemi o vytvoření kvalitních pracovních míst, 
o podporu domácí poptávky a zajištění spravedlivějšího rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že EU by měla přispět k flexibilitě Paktu o stabilitě a růstu 
vytvořením fiskálního prostoru pro provádění evropského pilíře sociálních práv;

7. zdůrazňuje, že evropský semestr by měl prioritně přispět k realizaci evropského pilíře 
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sociálních práv a monitorovat plnění jeho dvaceti základních principů, přičemž zvláštní 
důraz by měl být kladen na zajištění rovného zacházení a rovných příležitostí pro ženy a 
muže, na sociální ochranu, přístup ke všem základním službám, právo na stejnou 
odměnu za rovnocennou práci a právo na kvalitní a cenově dostupné služby v oblasti 
péče;

8. připomíná, že evropský semestr by měl zdůrazňovat, jak je důležité posílit opatření k 
boji proti daňovým únikům a daňovým podvodům, čímž by se uvolnilo více prostředků 
na veřejné investice a dodatečné zdroje na provádění evropského pilíře sociálních práv;

9. zdůrazňuje, že evropský semestr by měl v souladu s příslušnými zásadami evropského 
pilíře sociálních práv zohledňovat usnadňování přístupu k účinné sociální ochraně, že je 
třeba vybízet členské státy k tomu, aby přijaly nezbytná opatření k odstranění překážek, 
které pracovníkům brání v uplatňování jejich práv na sociální ochranu, a k vytvoření 
komplexních systémů sociální ochrany a že evropský semestr by měl proto sledovat 
pokrok členských států, pokud jde o přijímání právních předpisů a vytváření systémů, 
které zaručí přístup k sociální ochraně pro všechny;

10. zdůrazňuje, že je důležité zachovat zaměření evropského semestru na zajištění 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu s větší koordinací vnitrostátních a 
unijních politik s cílem vytvořit v EU více kvalitních pracovních míst a omezit rozdíly v 
platech a důchodech;

11. zdůrazňuje, že evropský semestr by se měl zaměřit na zvyšování produktivity 
navýšením investic do infrastruktury, vzdělávání a odborné přípravy, zdravotnictví a 
výzkumu a inovací a vyšší produktivita by se měla odrážet ve vyšších mzdách 
pracovníků;

12. zdůrazňuje, že nízké příjmy v Evropě jsou nadále problémem, že koncentrace 
pracovníků s nízkými příjmy a vysoká míra chudoby jsou jasným signálem pro politiky 
stanovování mezd a že rozdíly v odměňování žen a mužů spolu s nejistými formami 
zaměstnání, zejména u mladých lidí, představují závažný problém, který je třeba co 
nejdříve vyřešit;

13. vyzývá k tomu, aby evropský semestr jako jednu ze svých priorit zahrnoval vymýcení 
chudoby, jak je uvedeno v cílech udržitelného rozvoje;

14. zdůrazňuje, že stárnutí obyvatelstva by mělo vlády přimět k tomu, aby v souladu s 
Paktem o stabilitě a růstu investovaly více, a nikoli méně, do ochrany starších lidí, že 
veřejné investice do zdravotnictví by měly být přiměřené potřebám, že by měla být 
pravidelně posuzována dostupnost zdravotní péče s ohledem na průměrný individuální 
disponibilní příjem a dopad na domácnosti a že je třeba přijmout opatření na podporu a 
sledování investic do preventivní zdravotní péče, která je pro stárnoucí společnost 
zásadně důležitá;

15. vyzývá k tomu, aby evropský semestr aktivně přispíval k řešení demografických výzev 
(stárnutí, pokles populace, demografický tlak, neschopnost přilákat nebo udržet 
dostatečný lidský kapitál), které různou měrou dopadají na evropské regiony, 
udržitelným způsobem; zdůrazňuje zejména potřebu poskytovat odpovídající podporu 
oblastem, jako jsou některé nejvzdálenější regiony;
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16. zdůrazňuje, že evropský semestr by měl zahrnovat důkladnou analýzu střednědobého a 
dlouhodobého dopadu technologické změny na trh práce; zdůrazňuje, že technologická 
změna sice může vytvářet nové a lepší pracovní příležitosti a bezpečnější pracoviště, v 
dnešní době však bývá spojována s rušením pracovních míst či s vytvářením nejistých 
pracovních míst;

17. zdůrazňuje, že sociální a hospodářský rozvoj EU závisí na dodržování našich 
základních hodnot;

18. zdůrazňuje, že jednou z priorit evropského semestru musí být ochrana a podpora těch 
skupin obyvatelstva a oblastí, které jsou zasaženy negativními dopady globalizace 
(např. přemísťování a ztráta pracovních míst);

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzivnily spolupráci a přijaly další opatření na 
podporu soukromých a veřejných investic a většího počtu partnerství za účelem 
vytváření nových pracovních míst a aby v plné míře zajistily přidanou hodnotu fondů 
politiky soudržnosti a jejich doplňkovost a součinnost s jinými programy a finančními 
nástroji Unie;

20. zdůrazňuje, že míra zapojení sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni je stále nízká a 
že Komise i vlády členských států by měly udělat více pro to, aby s nimi zajistily 
konzultace;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby prováděly důkladné a úplné sledování situace v 
oblasti bydlení a aby se jí věnovaly i v rámci výzkumu a zabývaly se kromě dalších 
důležitých otázek zeměpisnými rozdíly mezi oblastmi s nízkou poptávkou a přehřátými 
trhy s bydlením za účelem zlepšení analytického základu hodnocení oblasti bydlení ve 
zprávách o jednotlivých zemích a v doporučeních pro jednotlivé země;

22. podporuje názor, že investice, inovace, znalosti a strukturální reformy jsou důležitým 
příspěvkem k tomu, aby byla Evropa v budoucnosti silnější a soudržnější; v této 
souvislosti poukazuje na to, že investice v rámci politiky soudržnosti, jejíž úloha je 
nezastupitelná a jinými nástroji nemůže být nahrazena, představují největší část finanční 
podpory EU, která v období 2014–2020 činí společně se spolufinancováním z 
vnitrostátních zdrojů 638 miliard EUR a poskytuje evropskou přidanou hodnotu, neboť 
společně s vhodnými reformami přispívá k hospodářskému růstu, sociálnímu 
začleňování, inovacím a ochraně životního prostředí, a to řešením nových výzev, jako je 
bezpečnost, integrace migrantů a uprchlíků pod mezinárodní ochranou, ale i tím, že 
přispívá k veřejným a soukromým investicím spolu s vhodnými reformami hrají 
důležitou úlohu při podpoře udržitelného hospodářského růstu, začleňování a 
institucionálních a správních kapacit;

23. naléhavě žádá, aby byl vyhodnocen dopad politik v oblasti výzkumu a inovací na rozvoj 
a hospodářský i sociální růst členských států;

24. vítá návrhy na příští víceletý finanční rámec (VFR) a posílení vazeb mezi politikou 
soudržnosti a evropským semestrem s cílem dosáhnout udržitelného růstu podporujícího 
začlenění, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost nejvzdálenějším, odlehlým, 
nejméně rozvinutým nebo řídce osídleným regionům; lituje však snížení prostředků 
navržených pro politiku soudržnosti a trvá na tom, že financování politiky soudržnosti 
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by mělo být zachovány na stávající úrovni; vyzývá k rychlému a včasnému přijetí 
balíčku VFR a nařízení o politice soudržnosti, aby se zabránilo případným zpožděním 
při jejich provádění; vítá požadavek, podle kterého má být čtvrtina výdajů v rámci 
nového víceletého finančního rámce vynakládána na cíle v oblasti klimatu, jehož změna 
je významným dlouhodobým problémem;

25. konstatuje, že se evropský semestr 2019 více zaměří na investiční potřeby, kterými se 
bude řídit rozhodování o plánování programů na období 2021–2027, a plánovanou 
novou přílohu ke zprávám o jednotlivých zemích na rok 2019, v níž se určí investiční 
potřeby, které jsou relevantní pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropský sociální fond plus (ESF+) a Fond soudržnosti (FS) v období 2021–2027; 
domnívá se, že je třeba se více zaměřit na boj proti nerovnostem také prostřednictvím 
financování politiky soudržnosti prostřednictvím účinných nástrojů a zdrojů 
zaměřených na tento účel;

26. zdůrazňuje význam pokračování a posílení podpory ESF+, záruky pro mladé lidi, 
iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a Evropského sboru solidarity s 
ohledem na jejich úlohu při plnění úkolů v oblasti zaměstnanosti, hospodářského růstu, 
sociálního začlenění, vzdělávání a odborné přípravy;

27. domnívá se, že je zapotřebí dalšího zjednodušení a větší flexibility mezi fondy, 
programy a nástroji Unie, aby se zjednodušilo a zefektivnilo financování strategických 
investičních projektů ze strany EU a aby bylo efektivnější a vyváženější z 
geografického hlediska; zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat regionům, 
jejichž rozvoj zaostává;

28. zdůrazňuje, že cílem politiky soudržnosti je prosazovat harmonický a vyrovnaný rozvoj 
celé Unie a jejích regionů, a to posilováním hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
v duchu solidarity s cílem podpořit udržitelný růst, zaměstnanost, sociální začleňování, 
snižovat rozdíly mezi regiony i uvnitř jednotlivých regionů a překonávat zaostalost 
nejvíce znevýhodněných regionů;

29. zdůrazňuje, že sedmá zpráva o soudržnosti poukazuje na velkou rozmanitost regionů a 
území, a to i v rámci současných kategorií regionů, v souvislosti s jejich specifickými 
podmínkami (nejvzdálenější regiony, řídké osídlení, nízké příjmy nebo slabý růst atd.), 
a že je tedy nutný teritoriální přístup uzpůsobený „na míru“;

30. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit ustanovení článku 349 SFEU, pokud jde o konkrétní 
opatření k řešení problémů, kterým čelí nejvzdálenější regiony vzhledem k jejich 
zeměpisné odlehlosti, ostrovní povaze, malé rozloze, problematické topografii a klimatu 
i hospodářské závislosti na několika málo výrobcích;

31. vyzývá k tomu, aby evropský semestr podporoval Evropskou územní spolupráci ve 
všech dimenzích (přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, a to jak na 
vnitřní, tak na vnější úrovni), čímž se zajistí, aby opatření odpovídala celkovým cílům 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti, a přispívala k solidaritě;

32. připomíná význam provádění makroregionálních strategií při dosahování cílů politiky 
soudržnosti;
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33. konstatuje, že některé evropské regiony jsou obzvláště vystaveny dopadu brexitu a že 
vystoupení Spojeného království z EU může mít negativní dopad na politiku 
soudržnosti jako celek; zdůrazňuje, že jedním z cílů evropského semestru by mělo být 
omezení negativních dopadů brexitu v jednotlivých evropských regionech, kterých se to 
bude týkat, na minimum, a doporučuje, aby evropský semestr aktivně přispíval k 
posílení politiky soudržnosti, která hraje významnou úlohu při oživení hospodářství EU 
prostřednictvím podpory inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.
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