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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je zklamán tím, že Komise nereagovala na opakované výzvy Parlamentu, aby zajistila 
řádnou demokratickou legitimitu evropského semestru a aby začala tím, že přemění roční 
analýzu růstu v roční hlavní směry udržitelnosti, které by byly ve formátu umožňujícím 
Parlamentu předkládat pozměňovací návrhy a zajišťujícím transparentní postup 
interinstitucionálního rozhodování v rámci společně dohodnutých politických pokynů; 
vyzývá Komisi, aby příště předložila ambicióznější roční analýzy růstu, které by 
zahrnovaly pokyny zaměřené na růst a obsáhlejší pokyny pro vnitrostátní, regionální 
a místní orgány; zdůrazňuje, že vnitrostátní parlamenty a regionální a místní orgány mají 
velmi omezený přístup k procesu evropského semestru, ačkoli zlepšit šance na dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 lze pouze za jejich přispění a účasti;

2. je hluboce znepokojen tím, že dokonce i několik let po začátku systémové krize se v EU 
nadále zvyšuje dlouhodobá nezaměstnanost, kterou provází znepokojivá míra 
nezaměstnanosti mladých lidí a narůstající rizika chudoby a sociálního vyloučení, aniž by 
existovaly vyhlídky na brzké zlepšení situace;

3. naléhavě vyzývá Komisi, členské státy a regiony, aby rozhodná opatření proti 
nezaměstnanosti v EU zařadily mezi své priority;

4. zdůrazňuje, že Komise by měla více přihlížet ke specifickým místním, regionálním 
a celostátním trendům a k možným chybám v předpovědích, které jsou podkladem pro 
roční analýzu růstu;

5. upozorňuje na skutečnost, že politika soudržnosti jakožto hlavní investiční nástroj EU, 
který plní ve strategii Evropa 2020 důležitou funkci a cíleně se zaměřuje na investiční 
potřeby na místní, regionální a celostátní úrovni, přispívá nejen ke snižování rozdílů mezi 
regiony, ale také k hospodářské obnově členských států, k úspěšnému dosažení 
udržitelného růstu a k vytváření pracovních míst v členských státech a celé Unii; 
podotýká, že z těchto důvodů je politika soudržnosti jedním z nejlepších dostupných 
nástrojů k tomu, aby byla obnova doprovázena intenzivním růstem pracovních míst, jak 
předpokládá Komise v roční analýze růstu na rok 2013; v tomto ohledu se domnívá, že 
jakékoli škrty v rozpočtu na politiku soudržnosti by měly na cíle strategie EU 2020 
výrazně negativní dopady, a trvá na tom, aby v novém programovém období byly na 
politiku soudržnosti přiděleny přiměřené zdroje alespoň v tom objemu, který byl schválen 
pro současné programové období let 2007 až 2013, a aby se vztahovaly na všechny 
regiony EU;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistili, že regionální politika bude nadále hrát 
důležitou roli při rozvoji vnitrostátních programů v rámci evropského semestru a že bude 
ve středně- až dlouhodobém horizontu představovat klíčový nástroj pro dosažení 
stanovených cílů v oblasti sociálních politik a zaměstnanosti;

7. poukazuje na to, že v době výrazných rozpočtových omezení a snížené kapacity 
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soukromého sektoru v oblasti poskytování úvěrů představují strukturální fondy a Fond 
soudržnosti díky svému finančnímu rozsahu a sledovaným cílům hlavní páku, kterou mají 
členské státy k dispozici a jíž mohou stimulovat hospodářství a napomoci dosažení cílů 
růstu a zaměstnanosti vytyčených ve strategii Evropa 2020; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že politika soudržnosti by vzhledem ke své klíčové roli, kterou hraje v rozvoji 
vnitrostátních programů v rámci evropského semestru, měla být hlavním předmětem 
zájmu roční analýzy růstu a měl by se jí věnovat prostor v rámci výroční rozpravy o růstu 
a pracovních příležitostech v EU;

8. vyzývá Komisi a Radu, aby se dohodly na konkrétních opatřeních, jež zohlední specifika, 
zlepší účast a zapojení vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů 
a občanské společnosti při vytváření a provádění pokynů k udržitelné politice v rámci 
roční analýzy růstu, jejichž prostřednictvím se dosáhne lepšího ztotožnění se s cíli 
strategie Evropa 2020 a plnění těchto cílů; poukazuje na to, že toto uplatňování přístupu 
víceúrovňové správy by nemělo vést ke zvýšení administrativní zátěže pro konečné 
příjemce finančních prostředků;

9. považuje za zásadní, aby politika soudržnosti svou schopností přizpůsobit se specifickým 
podmínkám a potřebám na místní, regionální a vnitrostátní úrovni přispívala ke snižování 
vnitřních nerovností v oblasti hospodářské soutěže a strukturální nerovnováhy; v tomto 
kontextu vítá iniciativu Komise, která v rámci možností usiluje o přerozdělení dosud 
nevyužitých prostředků ze strukturálních fondů ve prospěch účinného využívání 
energetických zdrojů, zaměstnanosti mladých a ve prospěch malých a středních podniků, 
jelikož při plnění cílů strategie EU 2020 budou hrát významnou roli; žádá, aby byl 
o provádění této iniciativy na vnitrostátní úrovni i nadále náležitě informován;

10. vítá skutečnost, že Komise v rámci roční analýzy růstu na rok 2013 uznala, že pro 
zajištění rychlejšího rozdělování dosud nepřidělených prostředků ze strukturálních fondů 
je zapotřebí dalšího posílení administrativní kapacity; poukazuje na to, že toto úsilí by se 
mělo zaměřit na orgány na vnitrostátní, regionální a místní úrovni; zdůrazňuje, že 
rychlejší rozdělování nepřidělených prostředků ze strukturálních fondů může napomoci 
k dosažení větší likvidity na trhu;

11. souhlasí s názorem Komisí, že inovativní finanční nástroje EU mohou posloužit 
k urychlení cílených investic, k dosažení multiplikačního efektu rozpočtu EU a ke zvýšení 
růstového potenciálu EU; v tomto kontextu naléhavě vyzývá Komisi, aby poskytla 
členským státům a regionům podrobné informace, další pomoc a pokyny týkající se 
širšího využití finančních nástrojů v rámci politiky soudržnosti v roce 2013 a v příštím 
programovém období (2014–2020); vyzývá členské státy, aby následovaly Komisi a také 
ve svých vnitrostátních programech reforem jasně uvedly, jakým způsobem mají v úmyslu 
využít strukturální fondy k tomu, aby za použití finančních nástrojů podpořily priority 
spočívající ve zvýšení růstu a zaměstnanosti;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby řešily problém nízké účasti znevýhodněných skupin na 
trhu práce, a to včetně příslušníků menšin (např. romské menšiny), osob pocházejících 
z nejchudších mikroregionů nebo zdravotně postižených;

13. uznává význam vyšší úvěrové kapacity EIB a doporučuje, aby byla tato kapacita sladěna 
s prioritami EU zaměřenými na odstranění regionálních nerovností; vyzývá Komisi, aby 
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požádala členské státy, aby část finančních prostředků ze strukturálních fondů použily ke 
sdílení úvěrového rizika EIB a aby poskytly úvěrové záruky pro malé a střední podniky 
a mikropodniky, a posílily tak hospodářskou aktivitu ve všech odvětvích a regionech, 
zajistily další pracovní příležitosti a překonaly problém nedostatečné dostupnosti úvěrů, 
která v současné době tíží malé a střední podniky;

14. poukazuje na to, že demografické změny mají jednoznačný dopad na zajištění sociální 
infrastruktury, což představuje vážný problém pro všechny generace v celé EU; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že úloze politik soudržnosti by při řešení závažných demografických 
problémů měla být v analýze Komise věnována větší pozornost;

15. vyzývá členské státy, aby prostřednictvím aktivních politik na trhu práce plně využívaly 
strukturálních fondů k posílení zaměstnatelnosti lidí všech věkových skupin, a umožnily 
jim tak delší pracovní život a účinně bojovaly proti strukturální a dlouhodobé 
nezaměstnanosti; v této souvislosti podtrhuje, že by měly být zajištěny dostatečné 
investice do finanční pomoci vnitrostátním a regionálním správním orgánům a do jejich 
školení v zájmu zvýšení jejich schopností a kompetencí a zlepšení jejich znalostí pravidel, 
kterými se strukturální fondy a Fond soudržnosti řídí; domnívá se, že Komise by měla 
urychleně nabídnout Evropskou záruku pro mladé lidi, aby se skutečně zlepšila situace 
mladých lidí, kteří momentálně nepracují, nestudují ani se neškolí, a měla by úzce 
spolupracovat s členskými státy za účelem přesunutí části prostředků z nepřidělených 
strukturálních fondů na řešení problému nezaměstnanosti mladých s důrazem na jejich 
podnikatelské příležitosti, a to rovněž mladých lidí žijících na venkově s cílem zabránit 
vylidňování venkova.
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