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NÁVRHY

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

1. je si vědom toho, že evropské hospodářství vykazuje známky méně dynamického růstu; 
zdůrazňuje, že je třeba učinit více pro podporu členských států, které zažívají pomalejší 
růst a vysokou nezaměstnanost, zejména pokud jde o mladé lidi;

2. konstatuje, že vyhlídky na celosvětový růst jsou nejisté a že napětí v oblasti obchodu ve 
výrobním odvětví má negativní dopad na investice;

3. poukazuje na to, že evropský semestr musí soustavně přispívat k odstraňování 
sociálních, hospodářských a územních nerovností a nerovností mezi regiony EU;

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými státy tím, že se v jeho rámci upraví obchodní 
nerovnováha, sníží nadměrný přebytek a uplatní stanovené sankce; podtrhuje 
skutečnost, že evropským cílem růstu podporujícího začlenění je větší objem investic do 
infrastruktury, vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a výzkumu a inovací; zdůrazňuje, 
že zvýšení produktivity by mělo vést ke zvýšení mezd;

5. připomíná klíčovou úlohu politiky soudržnosti jakožto hlavní investiční politiky v 
Evropě v procesu obnovy; zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na politiku soudržnosti na 
období 2021–2027 s cílem zachovat jeho evropskou přidanou hodnotu, a přispět tak k 
hospodářskému růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a ochraně životního prostředí;

6. vítá začlenění cílů udržitelného rozvoje do evropského semestru s cílem postavit do 
středu hospodářské politiky lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v tomto ohledu je 
třeba věnovat zvláštní pozornost trhu práce, konkrétně zachovat stávající pracovní místa 
a vytvářet nová;

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, jak zareagovat na obavy občanů, je podporovat růst 
reálných příjmů a usilovat o zvýšení investic do kvalitních pracovních míst, podpořit 
domácí poptávku a zajistit spravedlivější rozdělení vytvořeného bohatství; domnívá se, 
že Pakt o stabilitě a růstu by měl být flexibilnější, aby zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice;

8. domnívá se, že vztah mezi politikou soudržnosti a správou ekonomických záležitostí 
v rámci evropského semestru by měl být vyvážený, reciproční a zaměřený na pozitivní 
pobídky; dále podporuje uznání územního rozměru, které by bylo pro evropský semestr 
přínosné.


