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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 roční analýzu růstu na rok 2017, kterou vypracovala Komise, jako důležitou součást 

procesu oživení evropského hospodářství, jenž vychází ze strategie založené na 

investicích, strukturálních reformách, tvorbě pracovních míst a odpovědných veřejných 

financích a jehož cílem je dále podporovat vyšší míru růstu, posílit evropské hospodářské 

oživení a dosáhnout konvergence směrem nahoru; 

2. vyjadřuje znepokojení nad tím, že stále existují důkazy o makroekonomické nerovnováze 

a omezené konvergenci, zejména v eurozóně; 

3. je znepokojen nedůsledným prováděním doporučení pro jednotlivé země během 

evropského hospodářského oživení i velkou investiční mezerou v EU, což ohrožuje 

potenciál dlouhodobého růstu v EU; vyzývá členské státy, aby se zavázaly k provádění 

strukturálních reforem a snižování poměru svých dluhů k HDP a svého rozpočtového 

deficitu s cílem podporovat růst a tvorbu pracovních míst; domnívá se, že členské státy by 

měly i nadále nést primární odpovědnost za provádění doporučení pro jednotlivé země 

a rozhodovat o způsobu tohoto provádění; zdůrazňuje úlohu místních a regionálních 

orgánů a dalších příslušných zúčastněných stran, jakož i samotných evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) při podpoře těchto strukturálních reforem, 

tvorby pracovních míst a investic; žádá Komisi, aby v příslušných případech zvážila, zda 

do evropského semestru nezapojit místní a regionální orgány; 

4. požaduje takové politiky evropského semestru, jejichž cílem bude podpořit domácí 

poptávku tak, aby bylo evropské hospodářství v kontextu zhoršujících se globálních 

vyhlídek a zpomalení globální poptávky odolnější; 

5. uznává účel Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který je určen k podpoře 

vysoce rizikových investičních projektů s cílem posílit růstový potenciál založený na 

kvalitních pracovních místech a produktivitě; je však znepokojen obrovskou 

nerovnováhou ve využívání tohoto fondu mezi zeměmi EU15 (91 % finančních 

prostředků) a zeměmi EU13 (9 % finančních prostředků); bere na vědomí návrh Komise 

na posílení součinnosti a doplňkovosti mezi fondem EFSI a ESI fondy a poskytnutí 

cílenější místní a regionální technické podpory, s cílem zmenšit rozdíly na jednotném trhu 

tím, že bude všem regionům umožněno rozvíjet vlastní potenciál, a zlepšit zeměpisné 

pokrytí fondu EFSI v celé EU; vyzývá EIB a Komisi, aby zajistily, aby se rozdělování 

finančních prostředků opíralo o prozíravou finanční analýzu a aby byly žádosti 

posuzovány spravedlivě na základě jejich skutečných kvalit; zdůrazňuje však, že stále 

neexistují dostatečné důkazy o vlivu fondu EFSI, pokud jde o jeho přínos k růstu a tvorbě 

pracovních míst; z tohoto hlediska zdůrazňuje, že fond EFSI musí doplňovat ESI fondy 

a že by neměl v žádném případě oslabovat úlohu politiky soudržnosti jako hlavní 

investiční politiky Unie, která přibližuje EU jejím občanům; vyzývá Komisi, aby navrhla 

další opatření zaměřená na zmírnění výše uvedeného nesouladu a dosažení větší 

rovnováhy; 

6. sdílí stanovisko Komise, že je třeba posílit centrum pro poradenství, aby bylo schopno 
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lépe působit na místní a regionální úrovni a zlepšit svou spolupráci s národními 

podpůrnými bankami a aby se stalo užitečným nástrojem, který pomůže předkladatelům 

projektů vytvářet lepší projekty, zejména pak v případě regionů nebo odvětví, v nichž jsou 

zapotřebí další aktivní pomoc a technické kapacity; žádá Komisi, aby podpořila lepší 

využívání fondu EFSI ze strany místních a regionálních orgánů v celé EU, zejména 

prostřednictvím investičních platforem; za tímto účelem vyzývá Komisi, aby poskytla 

pomoc tím, že bude šířit informace, a aby řešila stávající nedostatek správních a 

institucionálních kapacit na nižší než celostátní úrovni; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby využívaly plný potenciál fondu EFSI a ESI fondů v souladu se strategií Evropa 2020 

s cílem omezit nedostatek investic v EU; 

7. zdůrazňuje, že v souvislosti s evropským semestrem a úsilím o zjednodušení politiky 

soudržnosti, jako jsou činnosti pracovní skupiny pro lepší provádění, musí členské státy 

v zájmu podpory růstu a tvorby pracovních míst zintenzivnit svou činnost a provádět 

nezbytné strukturální reformy a veškerá další opatření na podporu tohoto provádění, 

včetně budování institucionální kapacity a odstranění překážek, na něž příjemci politiky 

soudržnosti narážejí; zdůrazňuje nicméně potřebu koordinovat priority Evropské unie 

a vnitrostátní, regionální a místní potřeby; zdůrazňuje význam předběžných podmínek pro 

zlepšení budování kapacit v členských státech; zdůrazňuje, že je třeba více informovat 

evropské občany o dosažených výsledcích, a zviditelnit tak evropskou přidanou hodnotu; 

8. opakuje, že je zapotřebí zrychlit provádění ESI fondů ve finančním programovém období 

2014–2020; ačkoli uznává, že by členské státy měly být i nadále odpovědné za výběr 

programů, je přesvědčen o tom, že po analýze nedostatků v provádění by měla následovat 

individuálně uzpůsobená doporučení, která by měla být zahrnuta do procesu formulování 

doporučení pro jednotlivé země; vyzývá Komisi, aby navázala s členskými státy úzký 

dialog s cílem definovat tato opatření; 

9. zdůrazňuje, že v zájmu lepší reakce na hospodářské výzvy a podpory růstu je třeba 

členským státům v případě, že využívají ustanovení o investicích, poskytnout vyšší míru 

flexibility při provádění; v této souvislosti sdílí stanovisko Evropského účetního dvora, že 

zadávání veřejných zakázek je trvalým problémem, a proto je třeba, aby bylo řešeno i na 

úrovni Komise, která by měla být zastáncem zlepšení v této oblasti; 

10. vítá skutečnost, že na základě konstruktivní kritiky ze strany Parlamentu, která definitivně 

ukázala nadbytečnost návrhu Komise na pozastavení částí ESI fondů pro Španělsko a 

Portugalsko, a hodnocení ze strany Komise, která tvrdí, že obě země zaznamenávají při 

plnění svých cílů v oblasti snižování deficitu pokrok, byl tento návrh pozastaven; sdílí 

stanovisko Komise, že eurozóna si musí osvojit kolektivnější přístup, který bude 

zohledňovat rozdíly v rozpočtové situaci jednotlivých členských států; v této souvislosti 

připomíná úlohu Komise coby strážkyně Smluv; kromě toho očekává od Komise zprávu 

o uplatňování článku 23 nařízení (EU) č. 1303/2013, která je naplánována na rok 2017 

a přihlédne ke stanovisku Parlamentu vyjádřenému v průběhu strukturovaného dialogu v 

roce 2016; 

11. vítá prohlášení Komise o významu investic do znalostí, inovací, vzdělání a IKT coby 

hnacího motoru růstu; je zastáncem přijetí politik, které umožní základní přístup každého 

občana EU k připojení; 

12. je přesvědčen, že investiční plán pro Evropu splní své cíle pouze v případě, jestliže se 
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zlepší spolupráce s malými a středními podniky, místními orgány a dalšími místními 

aktéry; vyzývá EIB a Komisi, aby zajistily, aby tyto subjekty mohly úspěšně vypracovávat 

a řídit žádosti o financování projektů, dostalo se jim odpovídající podpory a nebyly 

vystaveny zbytečné regulační zátěži; zejména bere na vědomí pozitivní vliv, jejž může mít 

místní rozvoj pod vedením komunit na to, aby byl vyslyšen hlas místních aktérů; 

13. vítá podporu malých a středních podniků prostřednictvím specializovaného nástroje fondu 

EFSI pro malé a střední podniky a iniciativy pro malé a střední podniky; je potěšen 

probíhajícím zotavováním odvětví malých a středních podniků z finanční krize v roce 

2008; vyzývá Komisi, aby spolupracovala s členskými státy a zajistila, aby byly řešeny 

problémové oblasti, včetně pomalého zvyšování počtu osob zaměstnaných v malých a 

středních podnicích a stagnujícího růstu v odvětvích výroby, stavebnictví a maloobchodu; 

14. je přesvědčen, že prvořadou výzvou pro rostoucí malé a střední podniky nadále zůstává 

přístup k finančním prostředkům; konstatuje, že odvětví komerčního bankovnictví, které 

je primárně regulováno členskými státy, nadále představuje hlavní zdroj finančních 

prostředků pro většinu malých a středních podniků; konstatuje proto, že právě členské 

státy budou i nadále hlavními aktéry obnovy odvětví malých a středních podniků a že 

Komise by měla zajistit, aby jim svou činností přinášela účinnou podporu. 
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