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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 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 obsáhlejší pokyny pro vnitrostátní, regionální a místní orgány;

2. zdůrazňuje, že Komise by měla víc přihlížet k regionálním trendům a k možným chybám
v předpovědích, které jsou podkladem pro roční analýzu růstu;

3. upozorňuje na skutečnost, že politika soudržnosti jakožto hlavní investiční nástroj EU, 
který se cíleně zaměřuje na investiční potřeby regionů, přispívá nejen k snižování rozdílů 
mezi regiony, ale také k hospodářské obnově a k úspěšnému dosažení udržitelného růstu a 
k vytváření pracovních míst v celé Unii;

4. poukazuje na to, že v době rozpočtových omezení a snížené kapacity soukromého sektoru
v oblasti poskytování úvěrů jsou strukturální fondy hlavní pákou, která podporuje 
hospodářství a napomáhá dosažení cílů růstu a zaměstnanosti vytyčených strategií Evropa 
2020; současně zdůrazňuje, že politika soudržnosti by vzhledem ke své klíčové roli, 
kterou hraje v rozvoji národních programů v rámci evropského semestru, měla být 
hlavním předmětem zájmu roční analýzy růstu a měl by se jí věnovat prostor na výroční 
debatě o růstu a pracovních příležitostech v EU;

5. vyzdvihuje význam zapojení vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, sociálních 
partnerů a občanské společnosti při vytváření a provádění pokynů roční analýzy růstu, 
jejichž prostřednictvím se účinněji zajistí dosažení cílů strategie Evropa 2020; 

6. považuje za zásadní, aby politika soudržnosti svou schopností přizpůsobit se potřebám 
jednotlivých regionů přispívala ke snižování strukturální nerovnováhy a vnitřních 
nerovností v oblasti hospodářské soutěže; v tomto kontextu vítá iniciativu Komise, která 
chce v rámci možností přerozdělit nepřidělené prostředky ze strukturálních fondů ve 
prospěch malých a středních firem, účinného využívání energetických zdrojů
a zaměstnanosti mladých; žádá, aby byl o provádění této iniciativy na vnitrostátní úrovni
i nadále náležitě informován;

7. vyzývá členské státy, aby plně využívaly strukturálních fondů k posílení zaměstnatelnosti 
lidí a účinnému boji proti strukturální a dlouhodobé nezaměstnanosti; domnívá se, že 
Komise by měla urychleně nabídnout Evropskou záruku pro mladé lidi, aby se účinně 
zlepšila situace mladých lidí, kteří momentálně nepracují, nestudují ani se neškolí, a měla 
by těsně spolupracovat s členskými státy, aby přesunuly část prostředků z nepřidělených 
strukturální fondů na řešení problému nezaměstnanosti mladých.


