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NÁVRHY

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

1. vítá doporučení pro jednotlivé země na rok 2013 a zvláště pak jejich zaměření na 
ambiciózní opatření k obnovení růstu, boji s nezaměstnaností, vytváření pracovních míst 
a posílení konkurenceschopnosti evropských ekonomik; 

Růst a konkurenceschopnost

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti je hlavním investičním nástrojem a jako taková 
hraje ústřední roli v boji proti krizi a v nasměrování EU a jejích regionů na cestu 
udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, že je důležité zajistit při vyjednávání o víceletém 
finančním rámci odpovídající rozpočtové prostředky pro strukturální a investiční fondy 
EU a upozorňuje zejména na klíčový podíl těchto fondů na investování do široké škály 
oblastí, např. zaměstnanosti, inovací, udržitelného rozvoje a podpory malých a středních 
podniků;

3. je hluboce znepokojen prudkým poklesem veřejných a soukromých investic do 
produktivního hospodářství, zvláště pak na místní a regionální úrovni; zastává názor, že 
jsou zapotřebí rozhodná opatření, aby bylo možné reformovat trhy zboží a práce, zavést 
obezřetné mzdové politiky, založit model budoucího růstu na inovaci a nasměrovat 
výrobu na činnosti s vysokou přidanou hodnotou; je pevně přesvědčen, že strukturální 
a investiční fondy mají zásadní význam pro prevenci a zmírnění jakéhokoli poklesu ve 
vztahu k výše uvedenému;

4. domnívá se, že i když ochranná finanční opatření přijatá Evropskou centrální bankou 
zklidnila finanční trhy, problém konkurenceschopnosti v eurozóně zůstal nevyřešen; 

Nezaměstnanost a sociální důsledky krize

5. vítá reformy pracovního trhu, které byly zaměřeny na zlepšení odolnosti trhu práce, 
zajištění větší vnitřní a vnější flexibility, snížení roztříštěnosti a usnadnění přechodu od 
jednoho zaměstnání k druhému; nicméně připomíná, že je zapotřebí dalších 
a důkladnějších reforem, aby bylo především možné zlepšit mobilitu na trhu práce 
a zejména mobilitu mladých lidí, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat zlepšení 
profesních příležitostí pro mladé lidi, zejména pro ty, kteří se při vstupu na trh práce 
potýkají s obtížemi, poskytovat pomoc při hledání zaměstnání a zavést jednoznačné 
a transparentní propojení vzdělávání a odborné přípravy, které umožní dosáhnout lepšího 
souladu mezi dovednostmi a volnými pracovními místy; 

Přístup k financování a roztříštěnost vnitřního trhu

6. je značně znepokojen přetrvávající nejistotou soukromých investorů, jejich nedostatečnou 
důvěrou a neochotou investovat, které jsou zvláště důsledkem standardů produktivity, 
přetrvávající roztříštěnosti jednotného trhu a změn průmyslové politiky; vyjadřuje 
politování nad tím, že v důsledku krize vyvolává situace nízké důvěry jak u soukromých 
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investorů, tak u institucí finančního sektoru silnou nechuť podstupovat rizika, 
a připomíná, že snahy o posílení bankovního sektoru by měly pokračovat;

Makroekonomické řízení 

7. vítá skutečnost, že počet členských států, vůči kterým je veden postup při nadměrném 
schodku, klesá; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy k tomu, aby plně využily 
dostupný manévrovací prostor obsažený v preventivní složce Paktu o stabilitě a růstu 
(PSR), a vyvážily tak potřebu produktivních veřejných investic s cíli fiskální kázně, a to 
například tím, že se vyloučí celkové objemy vnitrostátního spolufinancování v rámci 
evropských strukturálních a investičních fondů z omezení uložených Paktem o stabilitě 
a růstu, nebo tím, že se při výpočtech pro účely tohoto paktu zohlední potřeby čistých, 
a nikoli hrubých hotovostních nároků členského státu.


