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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Všeobecný kontext

1. víta úsilie o posilnenie koordinácie hospodárskych a rozpočtových politík a politík 
zamestnanosti prostredníctvom európskeho semestra, ktoré umožňuje súbežné 
monitorovanie rozpočtových politík jednotlivých štátov každý rok počas šiestich 
mesiacov; zdôrazňuje, že politika súdržnosti by sa mala stať ústredným prvkom ročného 
prieskumu rastu, ktorý vykonáva Európska komisia; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, 
že v ročnom prieskume rastu na rok 2013 sa nevyužila možnosť začať zmysluplnejšiu 
diskusiu o raste a zamestnanosti v Európskej únii, najmä prostredníctvom revízie jej 
usmernení; domnieva sa, že procesy v rámci európskeho semestra 2012 poukázali na to, 
že je nutné, aby Európska únia dosiahla hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť medzi 
regiónmi, zlepšila makroekonomickú koordináciu a upevnila demokratickú legitimitu a 
dobrú správu, pokiaľ ide o politiku súdržnosti, ako aj v súvislosti so všetkými 
koordinovanými politikami na európskej úrovni, ktorých cieľom je dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020;

2. zdôrazňuje zásadnú úlohu politiky súdržnosti ako kľúčového nástroja na dosahovanie 
cieľov stratégie Európa 2020, tvorbu rastu a zamestnanosti a stabilizáciu reálnej 
ekonomiky; nazdáva sa, že silná a dobre financovaná politika súdržnosti predstavuje 
vzhľadom na svoje dlhodobé rozvojové programy, rozpočtový rozmer a decentralizovaný 
systém administratívy a prijatie priorít EÚ v oblasti trvale udržateľného rozvoja účinný 
a efektívny nástroj plnenia stratégie Európa 2020 a prispieva k predchádzaniu budúcim 
hospodárskym a finančným krízam; zdôrazňuje, že politika súdržnosti je investičnou 
politikou, a preto by mala podporovať udržateľnú územnú, hospodársku a sociálnu 
súdržnosť vo všetkých regiónoch EÚ, pričom sa musí brať do úvahy zásady solidarity; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje význam zapojenia všetkých regiónov a miestnych orgánov do 
dosahovania cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast;

3. domnieva sa, že regionálna politika bude aj naďalej zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri 
rozvoji vnútroštátnych programov v rámci európskeho semestra a zároveň bude 
predstavovať kľúčový nástroj na dosahovanie stanovených strednodobých a dlhodobých 
cieľov;

4. pripomína, že politika súdržnosti môže byť úspešná iba v prípade, že sa môže opierať 
o stabilný a trvalý finančný rámec; zdôrazňuje, že využívanie fondov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie o spoločných ustanoveniach, nemôže závisieť od dodržiavania pravidiel 
makroekonomickej podmienenosti, keďže regionálne a miestne orgány nemôžu niesť 
zodpovednosť za neschopnosť vlád členských štátov vyvážiť ich rozpočty;

5. zdôrazňuje skutočnosť, že silná a vhodne financovaná politika súdržnosti môže zabrániť 
budúcim hospodárskym a finančným krízam v Európe a chrániť predovšetkým najmenej 
rozvinuté regióny;
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6. zdôrazňuje, že v čase krízy sa pružné nástroje politiky súdržnosti rýchlo prispôsobujú 
meniacim sa potrebám a náročnejším finančným podmienkam; pripomína, že záchranné 
opatrenia, ako sú zálohové platby alebo zvýšená miera spolufinancovania, sú spojené 
s dlhodobými politickými opatreniami na podporu rastu a tvorbu pracovných miest; v tejto 
súvislosti víta iniciatívu Komisie zmeniť podľa možnosti plánovanie pri nevyužitých 
zdrojoch štrukturálnych fondov v prospech malých a stredných podnikov, energetickej 
účinnosti a zamestnanosti mladých ľudí;

7. zdôrazňuje, že je potrebné zmodernizovať verejnú správu, keďže predstavuje dôležitý 
faktor zvyšovania miery využívania prostriedkov zo štrukturálnych fondov členskými 
štátmi; navrhuje, aby sa členským štátom poskytovala pomoc odborníkov, ak si to želajú; 
pripomína, že využívanie štrukturálnych fondov by sa malo zlepšiť aj prostredníctvom 
zníženia byrokratickej záťaže;

Fiškálne a rozpočtové nerovnováhy a riziko recesie

8. je znepokojený skutočnosťou, že vo väčšine hospodárstiev eurozóny  brzdia vyhliadky 
rastu v roku 2013 fiškálne obmedzenia, ktoré sú prílišne sústredené na začiatok obdobia a 
synchronizované; nazdáva sa, že úsilie členských štátov by sa malo zamerať na investície 
do tvorby rastu a zamestnanosti a že úsporné opatrenia by sa mali zavádzať postupne 
počas dlhšieho obdobia;  víta uznanie Komisie, že rast a sociálnu spravodlivosť možno 
dosiahnuť len prostredníctvom diferencovaného prístupu k fiškálnej konsolidácii vo 
vzťahu k členským štátom;

9. zastáva názor, že rozsiahlejšia a vyváženejšia fiškálna konsolidácia na národnej úrovni 
a na nižších úrovniach by viedla k dosiahnutiu udržateľných verejných financií, posilneniu 
dôvery v trhy, zvýšeniu konkurencieschopnosti, posilneniu rastu a vytvoreniu lepších 
pracovných príležitostí v eurozóne a v celej EÚ;

10. vyzýva členské štáty, aby vo výdavkovej aj príjmovej stránke rozpočtu venovali prioritnú 
pozornosť politikám podporujúcim rast, najmä v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácií, 
informačných a komunikačných technológií, infraštruktúry a energetiky, a aby zabezpečili 
efektívnosť takýchto výdavkov a príjmov; zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť treba 
venovať aj posilneniu dosahu a účinnosti služieb zamestnanosti a aktívnych politík na trhu 
práce; 

11. vyzýva členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť celoživotnému vzdelávaniu 
a rekvalifikačným programom s cieľom zabrániť v nasledujúcich desaťročiach nedostatku 
pracovnej sily v oblastiach záujmu;

Rast a zamestnanosť

12. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť súdržnosť v rámci hospodárskych politík členských 
štátov a regiónov a medzi nimi, pričom treba venovať osobitnú pozornosť vedľajším 
účinkom rozdielnych vnútroštátnych hospodárskych politík; naliehavo vyzýva členské 
štáty a regióny, aby zabezpečili súdržnosť rôznych nástrojov hospodárskej politiky, najmä 
pokiaľ ide o politiky zamerané na splnenie cieľov stratégie Európa 2020, a to v záujme 
obnovenia dôvery investorov, čo umožní získať dlhodobé financovanie reálnej 
ekonomiky; vzhľadom na obmedzený a nákladný prístup mnohých podnikov 
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a domácností k financovaniu vyzýva Komisiu, aby naďalej spolupracovala s členskými 
štátmi s cieľom zrýchliť využívanie dosiaľ nevyužitých prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov, ako aj motivovať ich k plnému využívaniu nových inovačných nástrojov 
s rozdelením rizika (ako sú projektové dlhopisy) s cieľom prispieť k uvoľneniu 
súkromných prostriedkov;

13. vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že roky po začatí systémovej krízy 
dlhodobá nezamestnanosť v EÚ stále rastie, je sprevádzaná alarmujúcou úrovňou 
nezamestnanosti mladých ľudí, rastúcim rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia bez 
vyhliadok na bezprostredné zlepšenie situácie;

14. naliehavo vyzýva Komisiu, členské štáty a regióny, aby ustanovili za svoju prioritu 
cielené opatrenia proti úrovniam nezamestnanosti v EÚ; 

15. vyzýva na zavedenie prísnych opatrení na obnovu dôvery v bankovom sektore, a teda 
na posilnenie investícií; pripomína, že nedostatočný prístup k financovaniu je aj naďalej 
jednou z rozhodujúcich prekážok, ktoré bránia malým a stredným podnikom získať 
súkromný kapitál, ku ktorému by pridali spolufinancovanie EÚ a obnovili tak svoju 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje fakt, že inovačné finančné nástroje politiky súdržnosti 
spolu s kapitálom EIB môžu pôsobiť ako katalyzátory cielených investícií v prospech 
malých a stredných podnikov a slúžiť ako doplnok tradičných bankových pôžičiek; 
odporúča, aby sa ďalej využívali štrukturálne fondy spolu s financovaním EIB, okrem 
iného s cieľom financovať fondy rizikového kapitálu a fondy, ktoré môžu zvyšovať svoju 
ekonomickú výhodnosť prostredníctvom vytvárania dodatočného financovania pre MSP; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla členským štátom a regiónom podrobné 
informácie, ďalšiu pomoc a usmernenia v súvislosti s finančnými nástrojmi používanými 
v rámci politiky súdržnosti v roku 2013 a v budúcom programovom období (2014 –
2020);

16. upozorňuje na to, že v súvislosti s európskym semestrom je potrebné prijať rozhodnejšie 
opatrenia na oživenie hospodárstva sprevádzaného tvorbou veľkého počtu pracovných 
miest; zdôrazňuje, že vytváranie pracovných miest je podmienkou udržateľného rastu 
a predchádzania budúcim krízam;

17. zastáva názor, že v záujme posilnenia rastu, konkurencieschopnosti a produktivity je 
potrebné posilniť koordináciu hospodárskych politík a uskutočniť rozsiahle štrukturálne 
reformy a že opatrenia zamerané na rozpočet, rast a zamestnanosť sa musia prijímať 
súbežne, pretože sú všetky vzájomne prepojené a spoločne vytvárajú predpoklady úplnej 
obnovy.
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