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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva príspevok priemyslu v EÚ k sociálno-ekonomickej a územnej súdržnosti 
a domnieva sa, že prosperujúci priemysle je nevyhnutnou podmienkou hospodárskeho 
rastu a sociálnej stability regiónov v EÚ;

2. domnieva sa, že priemyselná politika EÚ vo veku globalizácie môže svoje ciele dosiahnuť 
len vtedy, ak sa bude zaoberať tým, do akej miery sú politiky Únie prispôsobené budúcim 
výzvam, ktorým čelia a v nadchádzajúcich rokoch budú čeliť európske regióny a ich 
miestny priemysel, a to len v prípade, že príslušné politiky EÚ prispejú k zlepšeniu 
efektivity a konkurencieschopnosti MSP, ktoré sú hlavným aktérom európskeho 
priemyslu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že vplyv ekonomických, demografických 
a klimatických zmien a zmien v oblasti energetiky je potrebné hlbšie analyzovať, pokiaľ 
ide o ich regionálnu dimenziu, pričom treba zohľadniť možné regionálne rozdiely, ktoré 
v dôsledku toho vzniknú, čo ovplyvní homogénny rast priemyslu EÚ; zdôrazňuje vedúcu 
úlohu regiónov pri presadzovaní ekologickej konverzie priemyslu a pri podpore vývoja 
obnoviteľných zdrojov energie;

3. uvedomuje si tri úlohy, ktorým v súčasnosti čelí priemyselná politika EÚ, pokiaľ ide o:

i) transformáciu hospodárstiev krajín strednej a východnej Európy na trhové hospodárstva,

ii) nedávne spomalenie hospodárskej činnosti,

iii) zaručenie budúcnosti priemyselnej výroby;

domnieva sa preto, že budúce opatrenia by sa mali zamerať na:

i) liberalizáciu a zlepšenie podmienok pre priemysel a podniky v EÚ,

ii) zrušenie nepotrebných regulácií a intervencií, ktoré zhoršujú pozíciu priemyslu EÚ 
v porovnaní s konkurenciou na svetovom trhu,

iii) využitie potenciálu výskumu, vývoja a inovácií;

4. poznamenáva, že prevažná väčšina nášho priemyselného trhu pozostáva z malých 
a stredných podnikov zohrávajúcich kľúčovú úlohu pri stimulovaní miestneho 
hospodárskeho rastu a pri vytváraní pracovných miest, ktoré nie je možné premiestniť: 
akákoľvek komplexná stratégia týkajúca sa budúcnosti európskeho priemyslu by sa preto 
mala primárne zamerať na zlepšenie postoja k MSP ako kľúčovému faktoru hospodárskej 
konkurencieschopnosti a územnej súdržnosti a aspoň do určitej miery na podmienky 
činnosti globálnych aktérov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu v regiónoch a sú významní 
z hľadiska konkurencieschopnosti Európy na medzinárodnej úrovni; žiada preto o ďalšie 
zjednodušenie procesu získavania finančných prostriedkov EÚ a o to, aby MSP boli ich 
priamymi príjemcami;
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5. zdôrazňuje význam úplného vykonávania zákona o malých podnikoch ako prostriedku 
na zníženie administratívnej záťaže a posilnenie úlohy MSP na vnútornom trhu; víta 
zriadenie stáleho fóra pre MSP o prístupe k možnostiam financovania a požaduje 
vytvorenie komplexnej stratégie na skutočné uľahčenie získavania financií pre MSP 
v rámci EÚ;

6. zdôrazňuje, že celosvetová hospodárska kríza vplýva na mieru nezamestnanosti v rámci 
celej Európy, čím sa zhoršujú sociálno-ekonomické vyhliadky EÚ a zväčšujú sa 
regionálne rozdiely; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že existencia súťaživého, 
diverzifikovaného, spravodlivého a udržateľného priemyselného odvetvia, ktoré sa opiera 
najmä o dynamické a konkurencieschopné MSP, je základom budúcnosti pracujúcich 
v celej Európe; odporúča využiť skúsenosti a odborné znalosti starších pracovníkov, aby 
sa zabezpečilo ich prevzatie mladou generáciou;

7. konštatuje, že nárast tieňovej ekonomiky a nepriznaných činností v období krízy je 
dôležitým faktorom, ktorý skresľuje hospodársku súťaž; žiada príslušné orgány členských 
štátov, aby prijali nevyhnutné opatrenia na boj proti tomuto javu;

8. žiada nový prístup k udržateľnej priemyselnej politike, ako ho uznáva stratégia EÚ 2020, 
a zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia spolu s Európskym parlamentom a Radou 
a na základe pravidelných konzultácií so zástupcami samotného priemyslu vytvorili 
komplexnú priemyselnú stratégiu v súlade s ustanoveniami stanovenými v stratégii lepšej 
právnej úpravy;

9. pripomína, že regionálne a miestne verejné orgány aktívne prispievajú k podpore 
priemyselných činností, či dotáciami pre inovatívne podniky alebo činnosťou v súvislosti 
s odborným vzdelávaním pracovníkov; konštatuje, že finančné prostriedky 
zo štrukturálnych fondov sa môžu využiť na spolufinancovanie týchto činností, 
a domnieva sa, že ich úloha v priemyselnej politike na regionálnej a miestnej úrovni by sa 
mala ešte posilniť, aby prispela k realizácii cieľov stratégie EÚ 2020;

10. je znepokojený nedostatočným využívaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov podnikmi na financovanie ich inovatívnych projektov; zastáva názor, že správne 
orgány by sa mali zamerať na zvyšovanie informovanosti podnikov o operačných 
programoch a pomáhať im všetkými spôsobmi pri vypracúvaní projektov;

11. poznamenáva, že posilnenie konštruktívneho dialógu so zainteresovanými stranami je 
zásadným opatrením, pokiaľ ide o uplatňovanie osvedčených postupov v rámci 
európskeho priemyslu a posilnenie spoločného monitorovania a vyhodnocovania 
predpokladaných opatrení, pri ktorom sa vychádza z regionálneho prístupu;

12. uznáva, že výskum a inovácie sú potrebné pre celé spektrum priemyslu, a zastáva názor, 
že rôzne nástroje EÚ pre oblasť súdržnosti, výskumu a inovácií by sa mali uplatňovať 
jednotným spôsobom, aby sa zabezpečila ich účinnosť; zdôrazňuje, že sa treba usilovať 
o súčinnosť týchto nástrojov;

13. zdôrazňuje potrebu podporovať MSP, ktoré vykonávajú inovačné činnosti, 
prostredníctvom politík a činností koordinovaných na vnútroštátnej a európskej úrovni v 
súlade s požiadavkami rozvoja priemyselných a hospodárskych aktérov s cieľom zlepšiť 
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využívanie výsledkov výskumu a inovácií, aby sa využil konkurenčný potenciál 
priemyselných odvetví v EÚ;

14. zdôrazňuje význam regionálnej úrovne pre realizáciu výskumu a inovácií v blízkosti 
účastníkov, ako sú univerzity, verejné výskumné organizácie, MSP a priemyselné 
odvetvia, a to podporovaním partnerstiev pri výmene poznatkov a osvedčených postupov 
medzi regiónmi; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom úplnej 
mobilizácie zainteresovaných strán a posilnením spolupráce s Európskou investičnou 
bankou a v rámci stálej pracovnej skupiny pre priemyselnú politiku investovala do malých 
a stredne veľkých zoskupení a sietí zameraných na inovácie;

15. požaduje preto jednotné využívanie a rozvoj vedeckých a technologických znalostí, ktoré 
sú už dostupné v regiónoch, najmä v oblasti kľúčových technológií, a väčšiu podporu 
opatrení zameraných na tvorbu zoskupení;

16. zdôrazňuje, že regionálne štruktúry výraznou mierou prispievajú k posilneniu priemyslu 
v Európe; považuje preto za vhodné poskytovať zvýšenú finančnú podporu zoskupeniam 
a sieťam zameraným na inovácie, najmä v oblasti kľúčových technológií, s cieľom 
koordinovane podporovať výmenu poznatkov a výskum, zlepšovanie schopností a rozvoj 
infraštruktúry;

17. zdôrazňuje, že zväčšovanie regionálnych rozdielov v oblasti výskumného a rozvojového 
potenciálu je problémom, ktorý treba riešiť nielen v rámci politiky súdržnosti, ale aj 
politiky výskumu a inovácií; v tejto súvislosti žiada ako doplnok finančnej podpory 
určenej na výskum prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci rovnakých operačných 
programov, aby sa podporili inovácie a posilnilo sa využívanie výsledkov výskumu v 
komerčných riešeniach v prospech celej spoločnosti;

18. poukazuje na to, že postupné zavádzanie vhodnej digitálnej infraštruktúry a primeraných 
inovatívnych technológií je strategickým prvkom zvýšenia konkurencieschopnosti 
regiónov a priemyslu EÚ; domnieva sa, že odvetvie IKT zohráva kľúčovú úlohu pri 
zvyšovaní produktivity iných priemyselných odvetví, že moderné komunikačné 
infraštruktúry s vysokou prenosovou kapacitou by mali byť nainštalované najmä 
v regiónoch s nedostatočným pokrytím a že toto opatrenie by mohlo pomôcť vytvoriť 
prostredie priaznivé pre verejné i súkromné investície a tiež, čo je dôležité, pomáhať 
pri zvyšovaní kvality počítačovej gramotnosti podnikov;

19. zdôrazňuje význam vyváženého a udržateľného plánu na účinné využívanie zdrojov 
a krokov smerujúcich k vytvoreniu spoločného a liberalizovaného európskeho trhu 
s energiou ako kľúčových nástrojov, ktoré môžu podnietiť priemysel EÚ prijať 
konkurencieschopnú priemyselnú stratégiu; pripomína, že EÚ by to mala prijať ako výzvu 
a teda sa usilovať o vytvorenie regionálnej inovačnej politiky založenej na objektívnom 
potenciáli každého regiónu, najmä v oblasti udržateľnej priemyselnej politiky; zdôrazňuje, 
že environmentálne normy, ktoré sa vzťahujú na suroviny, pomocné materiály 
a zabezpečenie dodávok energie a dopravy, by skôr mali posilniť sociálnu, hospodársku 
a územnú súdržnosť než zvýšiť rozdiely medzi centrálnymi a okrajovými oblasťami 
a pritom zvlášť zohľadniť najvzdialenejšie regióny, ostrovy a ich potreby; žiada preto, aby 
sa v záujme rozvoja týchto regiónov zaviedla priemyselná politika, ktorá by podporila ich 
odvetvia s najväčším potenciálom, ako je cestovný ruch, obnoviteľné zdroje energie 



PE450.689v02-00 6/7 AD\850102SK.doc

SK

a oblasti výskumu a inovácií spojené s odvetvím námornej dopravy a odvetvím 
poľnohospodárstva;

20. zdôrazňuje, že svetové podnikateľské prostredie sa neustále vyvíja a preto sú nevyhnutné 
vhodné investície do rozvoja a prispôsobenia infraštruktúry a služieb v oblasti dopravy, 
komunikácie a energetiky s cieľom vyriešiť súčasné a budúce výzvy;

21. poznamenáva, že komplexná stratégia pre priemysel EÚ by sa mala zamerať na 
prekonanie nedostatku odborníkov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné 
koordinovať iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť rozširovanie informácií a výučbu 
prírodovedných a technických predmetov (prírodné vedy, technológie, inžinierstvo 
a matematika) na všetkých úrovniach a zároveň podporovať ďalšie koordinované a cielené 
vyššie vzdelávanie; zdôrazňuje potrebu globálneho prístupu zameraného na zlepšovanie 
odborných zručností v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ekologických 
priemyselných procesov a ekologickej dopravy; vyzýva členské štáty, aby odbornú 
prípravu na podnikanie zahrnuli do študijných programov univerzít a ďalších programov 
vyššieho vzdelávania; zdôrazňuje, že Európsky sociálny fond sa musí upraviť, aby 
zodpovedal vyvíjajúcim sa požiadavkám priemyselného odvetvia;

22. zdôrazňuje, že trvalý a uspokojivý rozvoj v priemyselnom odvetví môžu členské štáty 
lepšie dosiahnuť uplatňovaním zásady reciprocity v obchodných politikách; 
poznamenáva, že odlišné obchodné pravidlá a ustanovenia, ktoré ovplyvňujú najmä MSP, 
by nemali negatívne vplývať na regionálne sieťové štruktúry a konkurenčné zoskupenia;

23. zdôrazňuje, že v priemyselnom rozvoji existujú regionálne rozdiely, a žiada, aby sa aj tie 
plne zahrnuli do novej udržateľnej priemyselnej politiky; okrem toho vyzýva Komisiu, 
aby prijala komplexný viacúrovňový spôsob riadenia, a opakuje, že je potrebné zohľadniť 
odlišnú sociálno-ekonomickú situáciu v európskych regiónoch, ako aj rozdiely v tvorivej 
a inovačnej schopnosti a podnikateľskom duchu;

24. zdôrazňuje význam cestovného ruchu v EÚ, ktorá je najdôležitejšou turistickou cieľovou 
oblasťou na svete, a v niektorých regiónoch, kde predstavuje základný pilier 
hospodárstva; podporuje stratégiu Komisie na zlepšenie konkurencieschopnosti 
cestovného ruchu prostredníctvom opatrení týkajúcich sa kvality, udržateľnosti 
a posilnenia obrazu Európy ako turistickej cieľovej oblasti;

25. zdôrazňuje, že dobre organizované viacúrovňové riadenie je základným predpokladom 
účinnej európskej priemyselnej politiky vo veku globalizácie.



AD\850102SK.doc 7/7 PE450.689v02-00

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 30.11.2010

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

40
1
2

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Jean-Paul Besset, Victor 
Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Francesco De Angelis, 
Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, 
Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, 
Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin 
Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, 
Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Lambert van 
Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr 
Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, 
Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Vasilica Viorica Dăncilă, Jens Geier, Andrey Kovatchev, Elisabeth 
Schroedter, Dimitar Stoyanov, László Surján, Evžen Tošenovský, 
Derek Vaughan, Sabine Verheyen


