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NÁVRHY

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

1. považuje za neuspokojivé, že Komisia ignorovala opakované výzvy Parlamentu na 
zriadenie plnej demokratickej legitimity pre európsky semester, počnúc premenou 
ročného prieskumu rastu na ročné usmernenia pre udržateľný rast, predkladané vo 
formáte, ktorý by umožnil Parlamentu predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a 
zabezpečil by, aby transparentný proces interinštitucionálneho rozhodovania dospel k 
spoločne dohodnutému politickému usmerneniu; vyzýva Komisiu, aby predstavila budúci 
ročný prieskum rastu ambicióznejším spôsobom so začlenením rozsiahlejších usmernení 
pre národné, regionálne a miestne orgány;

2. zdôrazňuje, že Komisia by mala lepšie zohľadniť osobitné regionálne trendy, ako aj 
možné chyby v jej odhadoch, ktoré predstavujú základ pre ročný prieskum rastu;

3. konštatuje, že kohézna politika ako kľúčový investičný nástroj EÚ, ktorý sa zameriava 
presne na regionálne investičné potreby, prispieva nielen k zníženiu rozdielov medzi 
regiónmi, ale aj k oživeniu hospodárstva a účinnej realizácii udržateľného rastu a tvorbe 
pracovných miest v celej Únii;

4. poukazuje na to, že v čase fiškálnych obmedzení a zníženej úverovej kapacity 
súkromného sektora sú štrukturálne fondy hlavnou hybnou silou na podporu ekonomiky 
a pomáhajú plniť ciele zamestnanosti a rastu, ktoré sú zakotvené v stratégii Európa 2020; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že s ohľadom na kľúčovú úlohu, ktorú zohráva kohézna 
politika v rozvoji národných programov v rámci európskeho semestra, táto politika by 
mala byť prioritou pre ročný prieskum rastu a mala by prispieť k ročnej diskusii o raste a 
pracovných miestach v EÚ;

5. zdôrazňuje dôležitosť národných, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov 
a občianskej spoločnosti pri navrhovaní a vykonávaní politických usmernení podľa 
ročného prieskumu rastu, aby sa zabezpečilo lepšie plnenie cieľov stratégie Európa 2020; 

6. považuje za dôležité pre kohéznu politiku, aby prispela k zníženiu vnútorných 
konkurenčných rozdielov a štrukturálnej nerovnováhy pomocou možnosti prispôsobiť sa 
špecifickým potrebám regiónov; v tomto zmysle víta iniciatívu Komisie na zmenu v 
plánovaní pri neprerozdelených zdrojoch štrukturálnych fondov v prospech malých a 
stredných podnikov, energetickej účinnosti a zamestnávania mladých ľudí; žiada, aby bol 
náležite informovaný o aktuálnom vykonávaní tejto iniciatívy na vnútroštátnych 
úrovniach;

7. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využívali štrukturálne fondy s cieľom zvyšovať 
zamestnanosť a účinne bojovať proti štrukturálnej a dlhodobej nezamestnanosti; domnieva 
sa, že Komisia by vzhľadom na naliehavosť situácie mala predložiť návrh o ochrane 
európskej mládeže, aby sa zlepšila situácia mladých ľudí, ktorí nemajú prácu, 
nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa ani na odbornej príprave, a mala by úzko spolupracovať 
s členskými štátmi na zapojení časti ich neprerozdelených zdrojov zo štrukturálnych 
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fondov na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí.


