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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že podle ustanovení Lisabonské smlouvy a v souladu s dosavadními 
osvědčenými postupy by měla být politika soudržnost i nadále nezávislá a její stávající 
základy a zásady by se neměly měnit v důsledku rozptýlení zdrojů regionální politiky 
mezi jednotlivá odvětví; zdůrazňuje, že politika a projekty soudržnosti musí být lépe 
propojeny se strategií EU 2020; zdůrazňuje, že je nezbytné určit jasné úkoly a vyhodnotit, 
zda bylo dosaženo cílů, prokázat flexibilitu v rámci procesu přezkumu operačních 
programů a při přerozdělování finančních prostředků mezi jednotlivé programy a každé 
úrovni řízení přiřadit jasně vymezené kompetence;

2. zdůrazňuje, že financování v zájmu soudržnosti by mělo sloužit k podpoře udržitelného 
rozvoje EU jako celku prostřednictvím zajištění lepšího využití potenciálu regionů
a subregionů, jejichž HDP je pod průměrem EU, a podporou hospodářské a sociální 
soudržnosti s cílem přijmout opatření ke snížení nerovností mezi regiony a prosazování 
skutečného sbližování; zdůrazňuje, že politika soudržnosti je důležitým nástrojem pro 
dosažení cíle 20-20-20 v roce 2020 a pro vytvoření komplexní strategie pro evropskou 
ekonomiku vyznačující se ze střednědobého i dlouhodobého hlediska vysokou 
energetickou účinností a nízkými emisemi CO2 a pro řešení otázek energetické 
bezpečnosti a pro možnosti vytváření pracovních míst na jednotném trhu; je si vědom 
skutečnosti, že investice do projektů energetické účinnosti, energetické infrastruktury
a využívání obnovitelných zdrojů energie, rozvoje širokopásmové sítě a využití IKT ve 
veřejném a průmyslovém sektoru nepostupují podle očekávání;

3. zdůrazňuje, že politika soudržnosti nehraje dostatečně účinnou úlohu při směrování 
investic do infrastruktury pro přizpůsobení se změně klimatu, jako jsou například 
protipovodňové zábrany;

4. vyzývá k tomu, aby bylo přidělování dotací vázáno na předchozí výsledky, a k tomu, aby 
měly Účetní dvůr a OLAF větší možnosti zahájit řízení za účelem zpětného získání 
evropských finančních prostředků, pokud je členské státy nevyužívají řádným způsobem,
a také k odstranění zbytečné administrativní zátěže, flexibilnější správě projektů
a synchronizované kontrole tak, aby došlo k jejich zjednodušení a zabránilo se 
nejasnostem a chybným výkladům, které současné administrativní postupy často 
vytvářejí;

5. žádá Komisi, aby uvedla překážky, které brání vyššímu využívání těchto prostředků
v energetice, a předložila doplňková opatření, která by vedla k nápravě této situace; 
domnívá se však rovněž, že předložená opatření nemohou změnit současné základy 
politiky soudržnosti a vést k k jakémukoli rozptýlení finančních prostředků mezi 
jednotlivá odvětví;

6. vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby zlepšily provázanost mezi fondy soudržnosti
a rámcovým výzkumným programem; zdůrazňuje, že fondy soudržnosti by měly být 
využity ke zlepšení výzkumné infrastruktury, aby výzkum dosáhl dostatečně vysoké 
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úrovně na to, aby měl nárok na finanční prostředky určené na výzkum, vyzývá ke zlepšení 
výměny informací mezi fondy soudržnosti a výzkumnými programy, v nichž bude úspěch 
projektů s větším potenciálem podmíněn přístupem k lepším výzkumným nástrojům;

7. s ohledem na revizi politiky soudržnosti a finančního výhledu EU žádá Komisi, aby 
automaticky začleňovala úsporu energie mezi podmínky pro přidělování prostředků ze 
strukturálních fondů a z fondu soudržnosti a aby vyčlenila přiměřené zdroje pro zvýšení 
prostředků, které mohou být z fondů přidělovány projektům zaměřeným na energetickou 
účinnost (jako jsou například projekty na zvyšování energetické účinnosti budov, produkci
a přenos elektřiny) a decentralizovaným projektům využívání obnovitelných zdrojů 
energie a kombinované výroby tepla a energie; zdůrazňuje, že toto opatření by nemělo 
znevýhodňovat projekty, které se vůbec netýkají otázek energetické účinnosti, ani s nimi 
nejsou nijak provázány, a nesmí zvýšit administrativní náklady příjemců finančních 
prostředků ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti;

8. je přesvědčen, že odvětví bytové výstavby může přispět k urychlení regionálního rozvoje 
prostřednictvím konsolidace hospodářských aktivit založených na technologických 
inovacích v oblasti energie a obnovy měst a posílením sociální soudržnosti v dotčené 
oblasti; žádá Komisi, aby do června 2011 zahájila evropskou iniciativu pro stavebnictví na 
podporu toho, aby bylo do roku 2050 v EU dosaženo zastavěné prostředí vykazujícího 
nulové energetické ztráty;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby využily příležitosti, kterou nabízí přezkum finančního 
výhledu 2007–2013 v polovině období a přezkum politiky soudržnosti k tomu, aby 
zajistily zvýšené čerpání evropských finančních prostředků v období 2011−2013;

10. uznává, že účinné využívání zdrojů přináší mnohonásobný užitek pro společnost
i ekonomiku, zejména prostřednictvím vytváření nepřemístitelných pracovních příležitostí 
jak ve venkovských, tak v městských oblastech, a to především v malých a středních 
podnicích;

11. uznává, že prostřednictvím rozdělení finančních prostředků v rámci politiky soudržnosti 
způsobem, který v členských státech podpoří udržitelný rozvoj na regionální
a subregionální úrovni, je možné dosáhnout lepšího využití zdrojů a sociálních výhod; 
domnívá se, že rovnoměrnější rozdělení finančních prostředků v rámci politiky 
soudržnosti uvolní místní sociální potenciál a místní zdroje, čímž dojde k vytvoření 
nových pracovních míst;

12. s ohledem na nový finanční rámec a strategii EU 2020 vyzývá Komisi, aby financování 
regionálních projektů ze strany EU více zpřístupnila malým a středním podnikům, a to 
prostřednictvím navýšení přidělených rozpočtových prostředků na konkrétní programy 
pro malé a střední podniky, podporou zvýšení absorpční kapacity a také zjednodušením 
administrativních postupů; zdůrazňuje úlohu malých a středních podniků jako 
inovativních prvků hospodářství a zdůrazňuje potřebu „probudit spící inovátory“, což 
znamená vybídnout malé a střední podniky k tomu, aby se zapojily do inovačních 
projektů, a zvýšit jejich povědomí o vlastním potenciálu;

13. zdůrazňuje, že konkurenceschopné lesnictví hraje důležitou úlohu v regionálním rozvoji, 
zejména ve venkovských oblastech, v nichž významnou měrou přispívá k hospodářskému 
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růstu, zaměstnanosti a prosperitě;

14. zdůrazňuje úlohu místních a regionálních orgánů při provádění politiky soudržnost; 
domnívá se, že je třeba zlepšit spolupráci na místní úrovni mezi malými a středními 
podniky, sítěmi podniků, výzkumnými ústavy, uskupeními a regionálními orgány, aby 
byly rychleji identifikovány problémy a potřeby na místní úrovni, příležitosti v rámci 
regionálních programů a projektů, což podpoří opětovného vytvoření zaměstnanosti, 
rozvoj odvětví malých a středních podniků a rozvoj aplikovaného výzkumu a inovací
a vytvoření kvalifikovaných pracovních míst; vyzývá proto k prohloubení spolupráce
s místními a regionálními orgány při provádění politiky soudržnosti a k tomu, aby bylo při 
vytváření politiky soudržnosti v rámci finančního výhledu po roce 2013 zohledněno 
stanovisko Výboru regionů týkající se přínosu politiky soudržnosti pro strategii Evropa 
2020;

15. vítá v tomto ohledu probíhající iniciativy, jako jsou JASPERS (rozvoj projektů), 
JEREMIE (kapitál, půjčky nebo záruky) a JASMINE (mikrofinancování), a vyzývá 
Komisi, aby dále zjednodušila a urychlila proces usnadňující účast malých a středních 
podniků a určující další nástroje finančního inženýrství EU;

16. zdůrazňuje významnou úlohu vzdělávání a vědeckého výzkumu při podpoře inovací, 
zejména v oblasti IKT, a při podpoře energetické účinnosti a také v souvislosti s politikou 
soudržnosti a udržitelným hospodářským rozvojem v EU;

17. upozorňuje na potíže členských států při provádění směrnic EU o nakládání s komunálním 
odpadem a jeho recyklaci a na skutečnost, že recyklace surovin a energie poskytuje 
dodatečné možnosti pro získání zdrojů a vytvoření nových pracovních míst, zejména na 
regionální nebo subregionální úrovni;

18. konstatuje, že rozvoj investic v oblasti digitálního hospodářství je nerovnoměrný; žádá 
Komisi a členské státy, aby více podporovaly IKT a stimulovaly jejich inovace, aby 
usilovaly o větší podporu investic do nových vysokorychlostních sítí, které by byly 
otevřené a konkurenceschopné a zajišťovaly by přístup k internetu jakožto obecnou 
službu, a tak pomáhaly odstraňovat nerovnoměrnou dostupnost digitálních technologií pro 
evropské občany.
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