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NÁVRHY

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

Obecné souvislosti

1. vítá úsilí o posílení koordinace hospodářských a rozpočtových politik a politik 
zaměstnanosti prostřednictvím evropského semestru, které umožňuje každý rok po šest 
měsíců souběžné sledování vnitrostátních rozpočtů a hospodářských politik; zdůrazňuje, 
že ústředním prvkem roční analýzy růstu prováděné Komisí by se měla stát politika 
soudržnosti; vyjadřuje proto politování nad tím, že roční analýza růstu na rok 2013 
nevyužila příležitost zahájit smysluplnější diskusi o růstu a pracovních místech
v Evropské unii, zejména revizí svých hlavních směrů; domnívá se, že procesy v rámci 
evropského semestru 2012 zdůraznily, že je nezbytné, aby Evropská unie dosáhla 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti mezi regiony, zlepšila makroekonomickou 
koordinaci a posílila demokratickou legitimitu a řádnou správu věcí veřejných, pokud jde
o politiku soudržnosti, a také v souvislosti se všemi koordinovanými politikami na 
evropské úrovni, které se zaměřují na dosažení cílů strategie Evropa 2020;

2. zdůrazňuje zásadní úlohu politiky soudržnosti jako klíčového nástroje k dosažení cílů 
strategie Evropa 2020, pro vytváření růstu a zaměstnanosti a stabilizaci reálné ekonomiky; 
je toho názoru, že silná a dobře financovaná politika soudržnosti je díky svým 
dlouhodobým rozvojovým programům, rozpočtovému rozměru, decentralizovanému 
systému správy a začlenění priorit EU pro udržitelný rozvoj účinným a efektivním 
nástrojem k provádění strategie Evropa 2020 a pomáhá předcházet budoucím 
hospodářským a finančním krizím; poukazuje na to, že politika soudržnosti je investiční 
politikou, a proto by měla podporovat udržitelnou územní, hospodářskou a sociální 
soudržnost ve všech regionech EU a dbát přitom na zásadu solidarity; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je důležité zapojení všech regionů a místních orgánů do plnění cílů 
inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v rámci strategie Evropa 2020;

3. domnívá se, že regionální politika bude i nadále hrát velmi důležitou úlohu v rozvoji 
vnitrostátních programů v rámci evropského semestru a zároveň bude představovat 
klíčový nástroj pro dosažení stanovených střednědobých a dlouhodobých cílů;

4. znovu připomíná, že politika soudržnosti může být úspěšná pouze v případě, že bude moci 
využívat stabilní a trvalý finanční rámec; zdůrazňuje, že využívání fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných ustanoveních, nemůže být podmíněno dodržováním 
pravidel makroekonomické podmíněnosti, protože regionální a místní orgány nelze vinit
z toho, že vlády členských států nejsou schopny dosáhnout vyrovnaného rozpočtu;

5. zdůrazňuje, že silná a dobře financovaná politika soudržnosti by v budoucnosti mohla 
zabránit budoucím hospodářským a finančním krizím v Evropě a mohla by především 
chránit méně rozvinuté regiony;

6. zdůrazňuje, že v době krize se pružné nástroje politiky soudržnosti rychle přizpůsobují 
měnícím se potřebám a tvrdším finančním podmínkám; připomíná, že záchranná opatření, 
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jako jsou zálohové platby nebo zvýšená míra spolufinancování, jsou spojena
s dlouhodobými politickými opatřeními ke stimulaci růstu a tvorbě pracovních míst; v této 
souvislosti vítá iniciativu Komise, která chce v rámci možností přesměrovat dosud 
nevyčerpané prostředky ze strukturálních fondů ve prospěch malých a středních podniků, 
energetické účinnosti a zaměstnanosti mladých lidí;

7. zdůrazňuje, že je třeba modernizovat veřejnou správu, neboť je významným faktorem 
zvyšování míry čerpání prostředků ze strukturálních fondů členskými státy; navrhuje, aby 
byla členským státům poskytnuta odborná pomoc, pokud si to přejí; připomíná, že 
využívání strukturálních fondů by se mělo zlepšit také snížením byrokratické zátěže;

Fiskální a rozpočtová nerovnováha a riziko recese

8. obává se, že ve většině ekonomik eurozóny příliš brzká a synchronizovaná fiskální 
omezení zbrzdí možnosti růstu v roce 2013; je toho názoru, že úsilí členských států by se 
mělo zaměřovat především na investice do růstu a vytváření pracovních míst a že úsporná 
opatření by měla být zaváděna postupně v delším časovém období; vítá, že si je Komise 
vědoma toho, že růstu i sociální spravedlnosti lze dosáhnout pouze v případě, že bude vůči 
členským státům uplatňován diferencovaný přístup k fiskální konsolidaci;

9. zastává názor, že rozsáhlejší a vyváženější fiskální konsolidace na vnitrostátní úrovni i na 
nižších úrovních správy by přispěla k dosažení udržitelných veřejných financí, zvýšené 
důvěry trhu, větší konkurenceschopnosti, většímu růstu a lepších pracovních příležitostí
v eurozóně a v celé EU;

10. vyzývá členské státy, aby se u rozpočtových výdajů a příjmů přednostně zaměřovaly na 
politiky podporující růst, zejména v oblasti vzdělávání, výzkumu, inovací, informačních
a komunikačních technologií, infrastruktury a energetiky, a aby zajistily efektivnost 
takových výdajů a příjmů; zdůrazňuje, že je nutno věnovat zvláštní pozornost také 
rozšíření a zvýšení účinnosti služeb zaměstnanosti a posílení aktivních politik v oblasti 
trhu práce; 

11. vyzývá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost celoživotnímu učení
a rekvalifikačním programům s cílem zabránit nedostatku lidské pracovní síly
v důležitých oblastech, k němuž by v příštích desetiletích mohlo dojít;

Růst a zaměstnanost

12. zdůrazňuje, že je třeba zajistit soudržnost v rámci hospodářských politik členských států
a regionů a mezi těmito politikami, přičemž by se měla věnovat zvláštní pozornost 
účinkům jednotlivých vnitrostátních hospodářských politik projevujícím se v jiných 
členských státech; naléhavě vyzývá členské státy a regiony, aby zajistily soudržnost 
různých nástrojů hospodářské politiky, zejména pokud jde o politiky zaměřené na splnění 
cílů strategie Evropa 2020, a to v zájmu obnovení důvěry investorů, což umožní 
dosáhnout dlouhodobého financování reálné ekonomiky; vzhledem k tomu, že přístup 
mnoha podniků a domácností k financování je omezený a nákladný, vyzývá Komisi, aby 
nadále s členskými státy pracovala na urychlení využívání dosud nevyčerpaných 
prostředků ze strukturálních fondů a aby je také povzbuzovala k úplnému využívání 
nových inovativních nástrojů na sdílení rizik (např. projektových dluhopisů), což přispěje
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k uvolnění soukromého financování;

13. je hluboce znepokojen tím, že roky po začátku systémové krize se v EU nadále zvyšuje 
dlouhodobá nezaměstnanost a je provázena znepokojivou mírou nezaměstnanosti mladých 
lidí a narůstajícím rizikem chudoby a sociálního vyloučení, aniž by existovaly vyhlídky na 
bezprostřední zlepšení situace;

14. naléhavě vyzývá Komisi, členské státy a regiony, aby stanovily jako svou prioritu 
rozhodná opatření proti mírám nezaměstnanosti v EU; 

15. vyzývá k zavedení přísných opatření k obnově důvěry v odvětví bankovnictví, a tedy
k posílení investic; znovu připomíná, že nedostatečný přístup k financování je i nadále 
jednou z rozhodujících překážek, jež brání malým a středním podnikům získat soukromý 
kapitál, k němuž by přidaly spolufinancování EU a obnovily tak svou 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že inovativní finanční nástroje politiky soudržnosti 
společně s kapitálem EIB mohou působit jako katalyzátory pro investice zaměřené na 
malé a střední podniky a posloužit jako doplněk tradičních bankovních úvěrů; doporučuje, 
aby se více prozkoumalo použití strukturálních fondů spolu s financováním EIB, mimo 
jiné s ohledem na financování fondů rizikového kapitálu a fondů fondů, které mohou 
vytvářet dalších finanční prostředky pro malé a střední podniky; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby poskytla členským státům a regionům podrobné informace, další pomoc a pokyny 
týkající se finančních nástrojů v rámci politiky soudržnosti v roce 2013 a v budoucím 
programovém období (2014–2020);

16. upozorňuje na to, že v rámci evropského semestru je zapotřebí přijímat rozhodnější 
opatření, aby byly vytvořeny podmínky pro intenzivní růst pracovních míst; zdůrazňuje, 
že vytváření pracovních míst je podmínkou udržitelného růstu a předcházení budoucím 
krizím;

17. zastává názor, že v zájmu posílení růstu, konkurenceschopnosti a produktivity je zapotřebí 
více koordinovat hospodářské politiky a provést rozsáhlé strukturální reformy a že je třeba 
přijímat rozpočtová opatření a opatření na podporu růstu a zaměstnanosti souběžně, neboť 
jsou vzájemně provázána a společně jsou nezbytným předpokladem úplného 
hospodářského oživení.
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