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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:

1. víta odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2013, a najmä ich zameranie na ambiciózne 
opatrenia na obnovu rastu, boj proti nezamestnanosti, vytváranie pracovných miest a 
posilnenie konkurencieschopnosti ekonomík EÚ; 

Rast a konkurencieschopnosť

2. opäť zdôrazňuje význam politiky súdržnosti ako hlavného investičného nástroja, ktorý 
zohráva hlavnú úlohu v boji s krízou a v nastolení cesty udržateľného rastu v EÚ a jej 
regiónoch; preto zdôrazňuje, že v súvislosti s rokovaniami o VFR je dôležité zabezpečiť 
dostatočné rozpočtové prostriedky pre európske štrukturálne a investičné fondy, pričom 
treba brať do úvahy najmä ich kľúčový podiel na investíciách v mnohých oblastiach, ako 
je zamestnanosť, inovácia, udržateľný rozvoj a podpora MSP;

3. je hlboko znepokojený prudkým poklesom verejných a súkromných investícií do 
produktívneho hospodárstva, najmä na miestnej a regionálnej úrovni; zastáva názor, že je 
potrebné prijať rozhodné opatrenia na reformu trhov s tovarom a trhov práce, zaviesť 
obozretnú mzdovú politiku, založiť model budúceho rastu na inovácii a nasmerovať 
výrobu na činnosti s vysokou pridanou hodnotou; vyjadruje pevné presvedčenie, že 
štrukturálne a investičné fondy majú zásadný význam, pokiaľ ide o prevenciu a 
zmiernenie každého nedostatku v uvedených oblastiach;

4. domnieva sa, že hoci ochranné finančné opatrenia, ktoré prijala Európska centrálna banka, 
upokojili finančné trhy, problém konkurencieschopnosti v eurozóne zostal nedoriešený; 

Nezamestnanosť a sociálne dôsledky krízy

5. víta reformy trhu práce, ktoré boli zamerané na zlepšenie odolnosti trhu práce, 
zabezpečenie väčšej vnútornej a vonkajšej flexibility, zníženie roztrieštenosti a uľahčenie 
prechodu z jedného zamestnania do druhého; pripomína však, že sú potrebné ďalšie a 
dôkladnejšie reformy, predovšetkým s cieľom zlepšiť mobilitu na trhu práce, najmä 
mobilitu mladých ľudí, s osobitným zameraním na zlepšenie profesijných príležitostí pre 
mladých ľudí, predovšetkým pre tých, ktorí pri vstupe na trh práce zápasia s ťažkosťami, 
poskytovať pomoc pri hľadaní zamestnania a zaviesť jasné a transparentné prepojenie 
medzi vzdelávaním a odbornou prípravou, aby sa dosiahol lepší súlad medzi 
kvalifikáciami a voľnými pracovnými miestami; 

Prístup k financovaniu a roztrieštenosť vnútorného trhu

6. je vážne znepokojený pretrvávajúcou neistotou súkromných investorov, ich nedostatočnou 
dôverou a neochotou investovať, čo je predovšetkým dôsledkom noriem produktivity, 
pretrvávajúcej roztrieštenosti jednotného trhu a zmien v priemyselnej politike; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že nedôveryhodné prostredie vyvoláva u súkromných investorov i v 
inštitúciách finančného sektora silnú nechuť podstupovať riziká, a pripomína, že snahy o 
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posilnenie bankového sektora by mali pokračovať;

Riadenie makroekonomiky 

7. víta skutočnosť, že klesá počet členských štátov, voči ktorým sa zaviedol postup pri 
nadmernom deficite; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využívali všetky 
možnosti flexibility preventívnej časti Paktu stability a rastu s cieľom dosiahnuť 
rovnováhu medzi potrebou produktívnych verejných investícií a cieľmi fiškálnej 
disciplíny, napríklad tým, že vylúčia celkové objemy národného spolufinancovania v 
rámci štrukturálnych a investičných fondov z obmedzení, ktoré ukladá Pakt stability a 
rastu, alebo tým, že sa pri výpočtoch na účely tohto paktu bude vychádzať z potreby 
čistých, a nie hrubých hotovostných požiadaviek členského štátu.


