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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 ročný prieskum rastu na rok 2017, ktorý vypracovala Komisia, ako dôležitú súčasť 

európskeho procesu zotavovania vychádzajúceho zo stratégie založenej na investíciách, 

štrukturálnych reformách, vytváraní pracovných miest a zodpovedných verejných 

financiách s cieľom ďalej presadzovať vyššiu mieru rastu a posilňovať európske 

zotavovanie obnovu a dosiahnuť konvergenciu smerom hore; 

2. je znepokojený v súvislosti so stále sa vyskytujúcimi makroekonomickými 

nerovnováhami a obmedzenou konvergenciou, najmä v rámci eurozóny; 

3. znepokojený neuceleným vykonávaním odporúčaní pre jednotlivé krajiny počas oživenia 

európskeho hospodárstva, ako aj  podstatným nedostatkom investícií v EÚ, ktoré výrazne 

ohrozujú dlhodobý rastový potenciál EÚ; vyzýva členské štáty, aby sa pevne zaviazali 

vykonať štrukturálne reformy a znížiť svoj pomer dlhu k HDP a svoj deficit verejných 

financií na podporu rastu a vytvárania pracovných miest; domnieva sa, že členské štáty by 

mali zostať primárne zodpovedné za vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny a 

rozhodovanie o najlepšom spôsobe ich vykonávania; vyzdvihuje úlohu miestnych a 

regionálnych orgánov a ďalších relevantných zainteresovaných strán, ako aj samotných 

európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pri podpore týchto 

štrukturálnych reforiem, vytváraní pracovných miest a investícií; žiada Komisiu, aby 

zvážila zapojenie miestnych a regionálnych orgánov v prípadoch, ak je to potrebné; 

4. požaduje politiky európskeho semestra, ktoré by si kládli za cieľ zvýšenie domáceho 

dopytu, aby sa európske hospodárstvo stalo odolnejším v situácii zhoršujúcich sa 

globálnych vyhliadok a spomaľovania globálneho dopytu; 

5. uznáva cieľ Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je určený na 

podporu veľmi rizikových investičných projektov s cieľom posilniť rastový potenciál na 

základe kvalitných pracovných miest a produktivity; vyjadruje však znepokojenie nad 

obrovskou nerovnováhou pri využívaní fondu medzi krajinami EÚ-15 (91 % finančných 

prostriedkov) a krajinami EÚ-13 (9 % finančných prostriedkov); berie na vedomie návrh 

Komisie posilniť súčinnosť a doplnkovosť EFSI a EŠIF a poskytovať cielenejšiu a 

regionálnu technickú pomoc s cieľom zmierniť rozdiely na jednotnom trhu tým, že sa 

všetkým regiónom umožní rozvinúť svoj potenciál a zlepšiť geografické pokrytie EFSI v 

celej EÚ; vyzýva EIB a Komisiu, aby zabezpečili, aby sa finančné prostriedky prideľovali 

na základe obozretnej finančnej analýzy, pričom použitie sa posúdi spravodlivo podľa 

skutočných zásluh; zdôrazňuje však nedostatok dôkazov o vplyve EFSI, pokiaľ ide o jeho 

príspevok k rastu a vytvoreniu pracovných miest; z tohto hľadiska zdôrazňuje, že EFSI 

musí dopĺňať EŠIF a v žiadnom prípade by nemal ohroziť úlohu politiky súdržnosti ako 

hlavnej investičnej politiky Únie, ktorá približuje EÚ občanom; vyzýva Komisiu, aby 

navrhla opatrenia na zlepšenie vyváženia tohto nesúladu; 

6. súhlasí s názorom Komisie, že treba zlepšiť centrum investičného poradenstva tak, aby 

mohlo pracovať vo väčšej miere lokálne a regionálne, a zlepšiť jeho spoluprácu s 

národnými podpornými bankami, a aby išlo o užitočný nástroj, ktorý pomôže realizátorom 

projektov pri vývoji lepších projektov, a to najmä v prípade regiónov alebo odvetví, kde 
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sú potrebné dodatočné presiahnutie a technická kapacita; žiada Komisiu, aby presadzovala 

lepšie použitie EFSI zo strany miestnych a regionálnych orgánov v celej EÚ, najmä 

prostredníctvom investičných platforiem; na tento účel vyzýva Komisiu, aby poskytla 

pomoc tým, že bude šíriť informácie, a aby riešila súčasný nedostatok administratívnej a 

inštitucionálnej kapacity na nižšej ako vnútroštátnej úrovni; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby využili celý potenciál EFSI a EŠIF v súlade so stratégiou Európa 2020 na 

zníženie nedostatku investícií v EÚ; 

7. zdôrazňuje, že v kontexte európskeho semestra a úsilia o zjednodušenie politiky 

súdržnosti, ako sú činnosti pracovnej skupiny pre lepšie vykonávanie, je nutné, aby 

členské štáty zintenzívnili svoje opatrenia zamerané na uskutočnenie potrebných 

štrukturálnych reforiem a všetky ostatné opatrenia, ktoré podporujú toto vykonávanie 

vrátane budovania inštitucionálnych kapacít, s cieľom posilniť rast a tvorbu pracovných 

miest a odstrániť prekážky, s ktorými sa stretávajú príjemcovia politiky súdržnosti; 

zdôrazňuje však potrebu koordinácie medzi prioritami EÚ a vnútroštátnymi, regionálnymi 

a miestnymi potrebami; zdôrazňuje dôležitosť ex ante kondicionalít s cieľom zlepšiť 

budovanie kapacít v členských štátoch; zdôrazňuje potrebu zintenzívniť komunikáciu s 

európskymi občanmi o výsledkoch, aby bola európska pridaná hodnota viac viditeľná; 

8. zdôrazňuje potrebu urýchliť vykonávanie EŠIF počas finančného programového obdobia 

2014 – 2020; uznáva síce, že členské štáty by mali byť aj naďalej zodpovedné za určenie 

programov, ale domnieva sa, že na analýzu nedostatkov týkajúcich sa vykonávania by 

mali nadviazať individuálne prispôsobené odporúčania, ktoré by mali byť zahrnuté do 

procesu formulovania odporúčaní pre jednotlivé krajiny; vyzýva Komisiu, aby nadviazala 

s členskými štátmi úzky dialóg s cieľom určiť takéto opatrenia; 

9. zdôrazňuje, že na to, aby bolo možné lepšie reagovať na hospodárske výzvy a zvýšiť rast, 

je potrebné poskytnúť členským štátom vyššiu úroveň pružnosti vykonávania pri 

využívaní doložiek o investíciách; súhlasí v tejto súvislosti s názorom Európskeho dvora 

audítorov, že verejné obstarávanie síce predstavuje trvalý problém, ale je tiež potrebné ho 

riešiť na úrovni Komisie, ktorá by mala konať ako zástanca zlepšenia v tejto oblasti; 

10. víta skutočnosť, že po konštruktívnej kritike zo strany Parlamentu, ktorá definitívne 

ukázala, že návrh je nadbytočný, a na základe hodnotenia Komisie, v ktorom sa uvádza, 

že obe krajiny robia pokrok smerom k dosiahnutiu cieľov zníženia deficitu, Komisia 

pozastavila časti EŠIF pre Španielsko a Portugalsko; súhlasí s názorom Komisie, že je 

potrebné, aby eurozóna prijala kolektívnejší prístup, ktorý zohľadňuje rozdiely v 

rozpočtovej situácii medzi členskými štátmi: pripomína v tejto súvislosti úlohu Komisie 

ako strážkyne zmlúv; očakáva, že Komisia vypracuje správu o uplatňovaní článku 23 

nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, naplánovanú na rok 2017, v ktorej sa zohľadní stanovisko 

Európskeho parlamentu vyjadrené počas štruktúrovaného dialógu v roku 2016; 

11. víta vyhlásenie Komisie o dôležitosti investícií do znalostí, inovácií, vzdelávania a IKT 

ako hnacích síl rastu; podporuje prijatie politík, ktoré umožnia základný prístup k 

prepojeniu každému európskemu občanovi; 

12. domnieva sa, že Investičný plán pre Európu splní svoje ciele len ak sa lepšie zapoja MSP, 

miestne orgány a iní miestni aktéri; vyzýva EIB a Komisiu, aby zabezpečili, aby tieto 

zainteresované strany mohli úspešne navrhovať a predkladať žiadosti o financovanie 

projektov, dostávali primeranú podporu a neboli vystavené zbytočnému regulačnému 
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zaťaženiu; všíma si najmä pozitívny vplyv, ktorý môže mať miestny rozvoj pod vedením 

komunít na zabezpečenie toho, aby boli vypočutí aj miestni aktéri; 

13. víta podporu, ktorá sa MSP poskytuje prostredníctvom špecializovaného nástroja EFSI pre 

MSP a iniciatívy na podporu MSP; povzbudila ho prebiehajúca obnova odvetvia MSP od 

finančnej krízy v roku 2008; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi s 

cieľom zabezpečiť, že sa budú riešiť problémové oblasti vrátane pomalého zvyšovania 

počtu zamestnaných v MSP a stagnujúci rast v odvetví výroby, stavebníctva a 

maloobchodu; 

14. domnieva sa, prístup k finančným prostriedkom je aj naďalej hlavnou výzvou pre rastúce 

MSP; konštatuje, že odvetvie komerčného bankovníctva, ktoré primárne regulujú členské 

štáty, zostáva hlavným zdrojom finančných prostriedkov pre väčšinu MSP; poznamenáva 

preto, že členské štáty budú aj naďalej hlavnými aktérmi pri obnove odvetvia MSP, a že 

Komisia by mala zabezpečiť, aby jej opatrenia zohrávali účinnú podpornú úlohu. 
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