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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. uznáva, že európske hospodárstvo vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, najmä v prípadoch, keď sa to dotýka mladých 
ľudí;

2. konštatuje, že vyhliadky celosvetového rastu sú neisté a že obchodné napätie v 
spracovateľskom priemysle má negatívny vplyv na investície;

3. poukazuje na to, že európsky semester musí konzistentne prispievať k odstraňovaniu 
sociálnych, hospodárskych a územných nerovností a rozdielov medzi regiónmi EÚ;

4. zdôrazňuje, že európsky semester by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a sociálnu 
konvergenciu medzi regiónmi a členskými štátmi tým, že sa upravia obchodné 
nerovnováhy, zníži nadmerný prebytok a uplatnia existujúce sankcie; zdôrazňuje 
skutočnosť, že európsky cieľ inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou väčšie investície do 
infraštruktúry, vzdelávania a odbornej prípravy, zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by malo viesť k zvýšeniu miezd;

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej politiky 
v Európe v procese obnovy; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet na politiku 
súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 s cieľom zachovať jej európsku pridanú hodnotu, a 
prispieť tak k hospodárskemu rastu, sociálnemu začleneniu, inováciám a ochrane 
životného prostredia;

6. víta začlenenie cieľov udržateľného rozvoja do európskeho semestra s cieľom postaviť 
ľudí, ich zdravie a planétu do centra hospodárskej politiky; konštatuje, že v tejto 
súvislosti sa osobitná pozornosť musí venovať trhu práce prostredníctvom ochrany 
existujúcich pracovných miest a vytvárania nových;

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na obavy občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do kvalitných pracovných miest, podporiť domáci dopyt 
a zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie vytvoreného bohatstva; domnieva sa, že Pakt 
stability a rastu by mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili cyklické podmienky, 
štrukturálne reformy a vládne investície;

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah medzi politikou súdržnosti a procesmi správy 
hospodárskych záležitostí v rámci európskeho semestra by mal byť vyvážený, 
recipročný a zameraný na pozitívne stimuly; podporuje väčšie uznanie územného 
rozmeru, ktoré by bolo pre európsky semester prínosné;


