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NÁVRHY

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

1. uznává, že evropský průmysl přispívá k cíli sociálně-ekonomické a územní soudržnosti, 
a domnívá se, že prosperující průmysl je zásadní podmínkou pro hospodářský růst 
a sociální stabilitu regionů EU;

2. domnívá se, že tzv. průmyslová politika EU pro éru globalizace může svých cílů 
dosáhnout pouze v případě, že se bude zabývat tím, do jaké míry odpovídají politiky Unie 
budoucím výzvám, jimž čelí a v nadcházejících letech budou čelit evropské regiony 
a jejich místní průmysl, pokud příslušné evropské politiky povedou ke zvýšení výkonnosti 
a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, jež hrají hlavní roli v evropském 
průmyslu; v tomto ohledu zdůrazňuje, že dopad hospodářských, demografických 
a klimatických změn a změn v oblasti energie je třeba hlouběji analyzovat, pokud jde 
o jejich regionální dimenzi, přičemž je třeba zohlednit případné regionální rozdíly, které 
vzniknou v důsledku těchto změn, čímž bude ovlivněn homogenní růst průmyslu v EU; 
vyzdvihuje vedoucí úlohu regionů s cílem zahájit ekologickou přeměnu průmyslu a vývoj 
obnovitelných zdrojů energie;

3. uznává, že evropská průmyslová politika čelí třem výzvám:

i) zvýšení tržní orientace hospodářství střední a východní Evropy,    

ii) nedávný hospodářský pokles,

iii) zaručení budoucí průmyslové výroby;

domnívá se, že budoucí opatření by měla směřovat k:

i) uvolňování a zlepšování prostředí pro průmysl a hospodářství uvnitř EU,

ii) odstranění nadbytečných předpisů a intervenčních opatření, která narušují postavení 
evropského průmyslu ve vztahu k hospodářské soutěži na světovém trhu,

iii) využívání potenciálu výzkumu, rozvoje a inovace;

4. konstatuje, že převážnou většinu našeho průmyslového trhu tvoří malé a střední podniky, 
které mají zásadní úlohu pro stimulaci místního hospodářského růstu a vytváření 
pracovních míst, které nelze přemístit; jakákoli celistvá strategie týkající se budoucnosti 
evropského průmyslu by se proto měla především zaměřit na posílený přístup k malým 
a středním podnikům (MSP) jako klíčovému elementu hospodářské konkurenceschopnosti 
a územní soudržnosti a do určité míry i na podmínky aktérů v globálním prostředí, kteří 
také hrají významnou úlohu v regionech a jsou významní pro konkurenceschopnost 
Evropy na mezinárodní úrovni; požaduje, aby pokračovalo zjednodušování postupů pro 
získávání finančních prostředků z EU  a aby malé a střední podniky byly přímými 
příjemci těchto prostředků;
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5. zdůrazňuje význam plného provedení iniciativy na podporu malých a středních podniků 
(tzv. Small Business Act) jako způsobu, jak snížit administrativní zátěž a posílit úlohu 
MSP na vnitřním trhu; vítá zřízení stálého fóra pro MSP o přístupu k možnostem 
financování a vyzývá k vytvoření jednotné strategie pro skutečné usnadnění získávání 
finančních prostředků pro MSP v EU;

6. zdůrazňuje, že celosvětová hospodářská krize má dopad na míru zaměstnanosti v celé 
Evropě, čímž se zhoršují sociálně-ekonomické výhlídky EU a dochází k nárůstu 
regionálních rozdílů; zdůrazňuje v tomto ohledu, že soutěživé, diverzifikované, 
spravedlivé a udržitelné průmyslové odvětví, které se opírá o dynamické 
a konkurenceschopné malé a střední podniky, má zásadní význam pro budoucnost 
pracujících v rámci celé Evropy; doporučuje využít zkušeností a schopností starších 
pracovníků s cílem připravit půdu mladým generacím;

7. konstatuje, že nárůst stínového hospodářství a nehlášených činností v době krize 
představuje závažné narušení hospodářské soutěže; žádá příslušné správní orgány 
členských států, aby přijaly nezbytná opatření pro boj proti tomuto jevu;

8. vyzývá, aby se zaujal nový přístup k průmyslové politice, jak to potvrzuje strategie EU 
2020, a zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise společně s Evropským parlamentem a Radou 
vytvořila při pravidelných konzultacích se samotnými průmyslovými odvětvími  
komplexní průmyslovou strategii, a to v souladu s ustanoveními strategie pro zlepšení 
právní úpravy;

9. připomíná, že regionální a místní veřejné orgány podporují průmyslové činnosti buď 
formou dotací inovačním podnikům nebo formou opatření týkajících se vzdělávání 
a znalostí zaměstnanců; konstatuje, že strukturální fondy umožňují spolufinancování 
těchto činností, a domnívá se, že jejich úloha v průmyslové politice na regionální a místní 
úrovni by měla být ještě posílena s cílem přispět k dosažení cílů strategie EU 2020;

10. vyjadřuje znepokojení nad tím, že podniky strukturální fondy pro financování svých 
inovačních projektů téměř nevyužívají; domnívá se, že řídící orgány by měly zlepšit 
informovanost podniků o operačních programech a poskytovat jim veškerou pomoc 
nezbytnou na přípravu jejich projektů;

11. konstatuje, že posílení konstruktivního dialogu se zúčastněnými stranami je zásadním 
opatřením, pokud jde o uplatňování osvědčených postupů v rámci evropského průmyslu 
a posílení společného monitorování a hodnocení předpokládaných opatření, přičemž se 
bude vycházet z regionálního přístupu;

12. uznává, že výzkum a inovace představují potřebu, kterou sdílí celá škála průmyslu,
a domnívá se, že různé nástroje EU v oblasti soudržnosti, výzkumu a inovace by se měly 
uplatňovat jednotným způsobem, aby se zajistila jejich účinnost; zdůrazňuje, že je třeba 
usilovat o součinnost těchto nástrojů;

13. zdůrazňuje potřebu pomáhat malým a středním podnikům, které provozují inovační 
činnosti, prostřednictvím politik a koordinovaných činností na vnitrostátní a evropské 
úrovni v úzké spojitosti s požadavky rozvoje průmyslových a ekonomických subjektů 
s cílem zlepšit využívání výsledků výzkumu a inovací a zohlednit konkurenční potenciál 
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průmyslových odvětví EU;

14. zdůrazňuje, že při řešení výzkumu a inovace je nejvýznamnější regionální úroveň, kde 
jsou jednotliví aktéři jako univerzity, veřejné výzkumné organizace nebo malé a střední 
podniky a průmysl v těsném kontaktu, což má kladný vliv na partnerství při předávání 
znalostí a výměně osvědčených postupů mezi regiony; v tomto ohledu vyzývá Komisi, 
aby investovala do uskupení a sítí, včetně malých a středních podniků, zaměřených na 
inovace prostřednictvím mobilizace zúčastněných stran a posílené spolupráce s Evropskou 
investiční bankou a v rámci stálé pracovní skupiny pro průmyslovou politiku;

15. vyzývá proto k jednotnému využívání a obohacování vědeckých a technologických 
schopností, kterými regiony disponují, zejména v oblasti klíčových technologií, 
a k většímu důrazu na politiky týkající se hospodářských uskupení;

16. zdůrazňuje, že regionální struktury aktivně přispívají k posilování průmyslu v Evropě; 
považuje tedy za vhodné poskytovat zvýšenou finanční podporu inovačním uskupením 
a sítím, zejména v oblasti klíčových technologií, s cílem koordinovaně podporovat 
výměnu znalostí, výzkum, a zlepšování schopností a infrastruktury;

17. zdůrazňuje, že zvyšování regionálních rozdílů v oblasti výzkumného a rozvojového 
potenciálu je problémem, který se musí řešit nejen v rámci politiky soudržnosti, ale také 
v rámci výzkumné a inovační politiky; v tomto ohledu žádá, aby vedle finančních 
prostředků na výzkum byly přerozděleny finanční prostředky v rámci operačních 
programů s cílem podporovat inovaci a usnadnit využívání výsledků výzkumu pro řešení 
ve prospěch společnosti;

18. poukazuje na to, že postupné zavádění digitálních infrastruktur a inovačních technologií 
má zásadní význam pro zvýšení konkurenceschopnosti regionů a průmyslových odvětví 
EU; domnívá se, že sektor informačních a komunikačních technologií (IKT) hraje 
klíčovou roli pro zvýšení produktivity ostatních odvětvích průmyslu; domnívá se, že 
moderní komunikační struktury s vysokou přenosovou kapacitou by měly být instalovány 
zejména v regionech s nedostatečným pokrytím; a domnívá se, že toto opatření by mohlo 
pomoci vytvořit prostředí příznivé pro veřejné i soukromé investice a také, což je důležité, 
napomáhat zvyšování kvality počítačové gramotnosti podniků;

19. zdůrazňuje význam, který má patřičně vyvážený a udržitelný plán pro účinnost zdrojů, 
stejně jako iniciativy zaměřené na vytvoření společného a liberalizovaného evropského 
energetického trhu v rámci směrování průmyslu EU ke konkurenceschopné průmyslové 
strategii; připomíná, že je nezbytné, aby EU toto považovala jako výzvu k vytvoření 
regionální inovační politiky vycházející z objektivního potenciálu každého regionu, 
zejména v oblasti udržitelné průmyslové politiky; zdůrazňuje, že environmentální normy 
vztahující se na suroviny a pomocné materiály a na zabezpečení dodávek energie 
a dopravy by měly posílit sociální, ekonomickou a územní soudržnost a snížit rostoucí 
rozestup mezi centrálními a okrajovými regiony, přičemž je třeba zajistit, aby byly zvláště 
zohledněny nejvzdálenější regiony a ostrovy a jejich potřeby; požaduje proto, aby v těchto 
regionech byla co nejúspěšněji prováděna průmyslová politika, která by podpořila 
hospodářská odvětví s největším potenciálem, jako je cestovní ruch, obnovitelné energie 
a oblasti výzkumu a inovací spojené s odvětvím námořní dopravy a odvětvím 
zemědělství;
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20. zdůrazňuje, že se podnikatelské prostředí neustále vyvíjí, a s ohledem na tuto skutečnost 
se domnívá, že pro rozvoj a přizpůsobení infrastruktur a služeb v oblasti dopravy, 
komunikace a energie jsou nezbytné náležité investice, neboť je třeba reagovat na 
současné i budoucí výzvy;

21. poznamenává, že integrovaná strategie pro průmysl EU by se měla zaměřit na řešení 
nedostatku dovedností, který má dopad na MSP a průmysl; v tomto ohledu zdůrazňuje, že 
je zapotřebí koordinovaných iniciativ určených ke zlepšení šíření informací a výuky 
v oblasti přírodních věd, technologie, strojírenství a matematiky (tzv. STEM předmětů) na 
všech úrovních, přičemž je třeba podporovat další koordinované a cílené zvyšování 
kvalifikace; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby globální přístup odpovídal cíli, kterým je 
zlepšování odborných dovedností v oblasti obnovitelných zdrojů energie, čistých 
průmyslových procesů a dopravy; vyzývá členské státy, aby zahrnuly odbornou 
kvalifikaci pro podnikatele do vysokoškolských programů a další výuky v rámci vyššího 
vzdělávání; zdůrazňuje, že Evropský sociální fond se musí přizpůsobit vyvíjejícím se 
potřebám průmyslového odvětví;

22. zdůrazňuje, že udržitelného a spravedlivého rozvoje v rámci průmyslového odvětví 
mohou členské státy lépe dosáhnout prostřednictvím zásady reciprocity obchodních 
politik; konstatuje, že na regionální sítě a na konkurenceschopná seskupení by neměly mít 
negativní dopad rozdílná obchodní pravidla a ustanovení, která ovlivňují zejména malé 
a střední podniky;

23. zdůrazňuje regionální rozdíly v průmyslovém rozvoji a vyzývá k tomu, aby byly plně 
zohledněny v nové udržitelné politice pro průmysl; dále vyzývá Komisi, aby zavedla 
integrovaný víceúrovňový způsob řízení, a připomíná, že je třeba vzít v potaz rozdílné 
sociální a hospodářské podmínky různých evropských regionů a rozdílnou úroveň 
tvořivosti, inovace a podnikatelského ducha;

24. zdůrazňuje význam cestovního ruchu v Evropské unii – první turistické destinace na světě 
– a v některých regionech, v nichž představuje základní pilíř hospodářské činnosti; 
podporuje strategii Evropské komise pro zlepšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu 
prostřednictvím opatření týkajících se kvality, udržitelnosti a posílení image Evropy jako 
turistické destinace;

25. zdůrazňuje, že dobře organizovaný víceúrovňový způsob řízení je základem účinné 
evropské průmyslové politiky v éře globalizace.
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