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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 hospodárskej a rozpočtovej koordinácie prostredníctvom 
európskeho semestra, ktorý umožňuje sledovanie štátnych rozpočtov a hospodárskych 
politík súčasne každý rok počas šiestich mesiacov;

2. zdôrazňuje kľúčovú úlohu politiky súdržnosti ako kľúčového nástroja pre stratégiu Európa 
2020; zastáva názor, že silná a dobre financovaná politika súdržnosti predstavuje 
vzhľadom na svoje dlhodobé rozvojové programy, rozpočtový rozmer a decentralizovaný 
správny systém a prijatie priorít Spoločenstva v oblasti trvale udržateľného rozvoja účinný 
a efektívny nástroj plnenia stratégie Európa 2020 a predchádzania budúcim hospodárskym 
a finančným krízam; poukazuje na to, že politika súdržnosti je investičnou politikou, 
a preto by mala podporovať územnú, hospodársku a sociálnu súdržnosť vo všetkých 
regiónoch EÚ a dbať pritom na zásadu solidarity; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
zapojenia regiónov do dosiahnutia cieľa Európa 2020;

3. znovu pripomína, že politika súdržnosti môže byť úspešná iba v prípade, že členské štáty 
zavedú riadne a všeobecné fiškálne a štrukturálne politiky priaznivé pre rast; zdôrazňuje,
že plnenie fondov spoločného strategického rámca v prípade, že sa národným vládam 
nepodarí stanoviť správne politiky alebo vykonať potrebné štrukturálne reformy, môže 
mať za následok plytvanie finančnými zdrojmi, alebo dokonca obmedzenie stimulov na 
nápravu nevhodných hospodárskych politík;

4. zdôrazňuje, že v čase krízy sa pružné nástroje politiky súdržnosti rýchlo prispôsobujú 
meniacim sa potrebám a náročnejším finančným podmienkam; znovu 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;

Fiškálne a rozpočtové nerovnováhy a riziko recesie

5. je hlboko znepokojený vysokým rizikom, že v eurozóne opäť dôjde k recesii, čo možno 
usúdiť zo znižujúcej sa výkonnosti hospodárstva a nárastu nezamestnanosti;

6. zastáva názor, že podmienkou zvýšenia dôvery trhu v strednodobú a dlhodobú 
udržateľnosť verejných financií v eurozóne, ktoré má prvoradý význam pre rast, je ďalšie 
posilnenie fiškálnej disciplíny a fiškálnych inštitúcií na národnej úrovni a na nižších 
úrovniach správy; naliehavo vyzýva členské štáty, aby vykonávali fiškálnu konsolidáciu 
a dodržiavali pravidlá pre vyrovnaný rozpočet v súlade s pravidlami Paktu o stabilite 
a raste a aby pritom brali ohľad na konkrétnu makrofinančnú situáciu v jednotlivých 
členských štátoch;

7. vyzýva členské štáty, aby vo výdavkovej aj príjmovej strane rozpočtu venovali prioritnú 
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pozornosť politikám podporujúcim rast, najmä v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácií, 
infraštruktúry a energetiky, a aby zabezpečili efektívnosť takýchto výdavkov a príjmov;

Rast a zamestnanosť

8. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili súdržnosť rôznych nástrojov hospodárskej 
politiky, najmä pokiaľ ide o politiky zamerané na splnenie zámerov a hlavných cieľov 
stratégie Európa 2020 na rovnocennej úrovni, a to v záujme upútania záujmu investorov 
a obnovenia ich dôvery, čo umožní získať dlhodobé financovanie reálnej ekonomiky;

9. vyzýva na zavedenie prísnych opatrení na obnovu dôvery v bankovom sektore, a teda 
na posilnenie investícií; znovu 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;

10. upozorňuje na to, že na dosiahnutie cieľov v súvislosti s európskym semestrom, najmä 
v oblasti zamestnanosti, ktorá je prinajmenšom rovnako dôležitá ako rast, je neustále 
potrebné vyvíjať ďalšie úsilie; zdôrazňuje, že vytváranie pracovných miest je podmienkou 
udržateľného rastu a predchádzania budúcim krízam;

11. zastáva názor, že v záujme posilnenia rastu a produktivity je potrebné viac koordinovať 
hospodárske politiky a uskutočniť rozsiahle štrukturálne reformy.


