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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. zdôrazňuje, že hoci odvetvie priemyslu bolo vážne zasiahnuté dôsledkami súčasnej 
hospodárskej krízy, nepochybne zostáva jednou zo silných stránok EÚ v medzinárodnom 
meradle a kľúčovým faktorom pre dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020 pre rast, 
zamestnanosť, inováciu, výskum, vývoj, udržateľnosť a konkurencieschopnosť; poukazuje 
na to, že celková priemyselná výroba je v súčasnosti o 10 % nižšia než v období pred 
krízou a že v odvetví došlo k strate viac ako 3 miliónov pracovných miest; upozorňuje 
však na riziko rastúceho nedostatku pracovníkov, ktorých kvalifikácia by zodpovedala 
potrebám udržateľného rozvoja;

2. vyjadruje znepokojenie nad masívnou deindustrializáciou, ktorá ovplyvňuje mnohé 
tradičné priemyselné strediská v Európe; zastáva názor, že bývalé priemyselné regióny 
môžu významne prispieť k reindustrializácii; v tejto súvislosti poukazuje na to, 
že pozornosť verejnosti sa odvrátila od bývalých priemyselných regiónov a že vzhľadom 
na ich osobitné problémy je nevyhnutné, aby boli k dispozícii dostatočné investičné 
možnosti pre špecifické stratégie regionálneho rozvoja; v tejto súvislosti podporuje 
iniciatívy, ktoré sa usilujú o spätný presun výroby a služieb z tretích krajín;

3. vyjadruje hlboké znepokojenie nad dôsledkami finančného a hospodárskeho poklesu, 
klesajúcimi investíciami a prehlbujúcimi sa nerovnosťami v EÚ, najmä pokiaľ ide 
o regionálne rozdiely v oblasti produktivity, konkurencieschopnosti a prosperity; 
upozorňuje, že je nevyhnutné, aby sa prijali rázne politické opatrenia a vyčlenili 
primerané finančné zdroje na oživenie priemyslu v záujme udržateľnej Európy, ktorá by 
sa okrem iného zakladala na kultúrnom a kreatívnom priemysle a nových technológiách, 
akými sú nanotechnológie, biotechnológie a mikroelektronika; trvá na tom, že ak nedôjde 
k zmene, prudký pokles priemyselnej výroby bude mať vážne negatívne dôsledky nielen 
pre produkciu EÚ, ale aj pre sociálnu a územnú súdržnosť, a že rozdiely v technologickom 
pokroku medzi EÚ a inými technicky vyspelými oblasťami, t. j. Spojenými štátmi a 
krajinami BRIC, sa budú nebezpečne prehlbovať;

4. zdôrazňuje, že budúca politika súdržnosti bude jednou z hlavných politík EÚ, ktorými sa 
budú podporovať priemyselné inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
s cieľom reagovať na výzvy spojené s udržateľnou energetikou, zmenou klímy 
a efektívnym využívaním materiálnych i ľudských zdrojov; zastáva preto názor, že 
podpora poskytovaná v rámci budúcej politiky súdržnosti a európskych štrukturálnych 
a investičných fondov je kľúčová pre reindustrializáciu EÚ a jej regiónov prostredníctvom 
skutočne modernej priemyselnej politiky, ktorá bude inkluzívna, udržateľná, energeticky 
účinná a vysoko konkurencieschopná; požaduje lepšiu koordináciu a synergiu medzi 
politikou súdržnosti a programom Horizont 2020 s cieľom vytvoriť regionálne inovačné 
inkubátory a maximalizovať inováciu na regionálnej úrovni;

5. zdôrazňuje, že pri plánovaní stratégií regionálneho priemyselného rozvoja pre jednotlivé 
regióny a odvetvia je potrebné zohľadniť charakteristiky a špecifické silné stránky 
každého regiónu s cieľom dosiahnuť vysokú mieru špecializácie v európskom priemysle;
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6. poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na spoločné územné charakteristiky pohraničných 
oblastí stoja obe strany hranice často pred rovnakými výzvami v oblasti priemyslu; 
vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne a regionálne orgány, aby vypracovali 
cezhraničné stratégie na transformáciu priemyslu s cieľom vytvoriť cezhraničné klastre 
a spoločné stratégie v oblasti odbornej prípravy a zamestnanosti, a to v rozsahu 
primeranom populácii v pohraničnom pásme;

7. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa stanovili jasné politické stratégie 
pre konkurencieschopnosť priemyslu na úrovni EÚ, ako aj v rámci národných programov 
reforiem, a to prostredníctvom cielenejšieho územného a strategického prístupu, ktorého 
súčasťou bude stanovenie priorít v týchto oblastiach: ľahší prístup k finančným 
a mikroúverovým nástrojom, podpora výskumu a vývoja, vzdelávania, odbornej prípravy 
a celoživotného vzdelávania, zjednodušenie administratívnych postupov a budovanie 
kapacít v záujme zníženia prevádzkových nákladov podnikov na minimum, jednoznačné 
právne predpisy v oblasti životného prostredia, zníženie zdanenia práce, väčšia flexibilita 
na pracovnom trhu, zlepšenie ekologickej infraštruktúry, väčšia účasť a lepšia koordinácia 
miestnych a regionálnych orgánov, ako aj zainteresovaných strán z verejného 
a súkromného sektora a silná podpora MSP, podnikateľov a sociálnych podnikov; 
domnieva sa, že zahrnutie navrhovaných územných dohôd a nástrojov do dohôd 
o partnerstve zabezpečí koordinovanejší prístup medzi jednotlivými úrovňami verejnej 
správy a zainteresovanými stranami a tým zblíženie týchto aktérov s cieľom zamerať 
a zosúladiť ich činnosť a finančné prostriedky na plnenie cieľov a úloh stratégie Európa 
2020;

8. domnieva sa, že reindustrializáciu Európy musí sprevádzať úsilie o vytvorenie pracovných 
príležitostí pre mladých ľudí, a preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli stratégie 
Spoločenstva v oblasti zamestnanosti prispôsobené budúcim potrebám európskeho 
priemyslu, a zaviesť regionálne a národné programy, ktoré poskytnú mladým ľuďom 
vysokokvalitné technické vzdelanie a podporia podnikanie medzi mladými ľuďmi 
sprístupnením európskych fondov a podnikateľského poradenstva;

9. pripomína, že regionálne hospodárstva sú kľúčom k dosiahnutiu inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, pretože majú potrebné vedomosti, ako aj spôsobilosť 
na mobilizáciu miestnych zainteresovaných strán v súlade s regionálnymi osobitosťami; 
opätovne zdôrazňuje kľúčový význam prepojenia inovačného programu s programom 
pre trvalú udržateľnosť na regionálnej, národnej a európskej úrovni tým, že sa vypracujú 
silné regionálne a národné stratégie v oblasti výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu (RIS3);

10. zastáva názor, že v záujme zabezpečenia cielenejšej podpory z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov ako súčasti strategického integrovaného prístupu by sa plnenie 
stratégií RIS3 malo zachovať ako podmienka ex ante, pokiaľ ide o financovanie v rámci 
cieľa budúcej politiky súdržnosti týkajúceho sa výskumu, vývoja a inovácie; poukazuje 
na to, že tieto stratégie RIS3 budú na základe komparatívnych výhod regiónov 
podporovať opatrenia na zvýšenie produktivity, prilákajú verejný a súkromný kapitál 
vďaka značnému pákovému efektu a pomôžu regiónom pri sústreďovaní zdrojov 
na niekoľko kľúčových priorít v záujme účinnejšieho využívania dostupných finančných 
prostriedkov;
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11. zdôrazňuje, že národné a regionálne orgány musia stanoviť hospodárske, sociálne 
a environmentálne inovácie za stredobod svojich dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja založených na silných sieťach, výmene a riadení znalostí a inovačných 
ekosystémoch zložených z klastrov vysoko špecializovaných MSP a priemyselných 
odvetví; podporuje budovanie priemyselných parkov prostredníctvom spolupráce medzi 
národnými a miestnymi orgánmi, hospodárskymi subjektmi a organizáciami pre výskum 
a rozvoj;

12. súhlasí s Komisiou a Radou, že zvyšovanie konkurencieschopnosti na vnútornom trhu, 
ale aj v rámci obchodovania s tretími krajinami by malo byť absolútnou prioritou; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby podporovali priemyselné odvetvia a najmä MSP pri vývoze 
a internacionalizácii; zdôrazňuje potrebu a dôležitosť vypracovania európskych noriem, 
predovšetkým v oblasti environmentálnej a sociálnej zodpovednosti, ktoré bude EÚ 
naplno uplatňovať a ochraňovať na globálnom trhu, aby tak zabezpečila, že inovačné 
opatrenia zavedené európskymi podnikmi nebudú na ich úkor, ale práve naopak, postupne 
sa stanú celosvetovou normou, najmä na základe zásady reciprocity;

13. vyjadruje hlboké znepokojenie nad negatívnymi dôsledkami hospodárskej a finančnej 
krízy na možnosti regiónov EÚ financovať produktívne investície v prospech 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, čo výrazne ohrozuje dosiahnutie cieľov 
stratégie Európa 2020;

14. vyzýva Komisiu, aby navrhla minimálnu ekologickú a sociálnu daň z dovozu z tretích 
krajín, aby sa tým zabezpečilo dodržiavanie európskych sociálnych a environmentálnych 
noriem, ktoré sú záväzné pre podniky v EÚ;

15. zastáva názor, že z hľadiska konkurencieschopnosti priemyslu EÚ by popri grantoch mali 
zohrávať významnejšiu úlohu aj pôžičky, rizikový kapitál, záruky a ďalšie nástroje 
finančného inžinierstva; žiada o náležité využívanie finančných nástrojov prostredníctvom 
kombinovania a synergie rôznych foriem priamej aj nepriamej finančnej podpory, 
predovšetkým tých foriem, ktoré sú k dispozícii pre MSP a sociálne podniky, s cieľom 
ponúkať vhodnejší prístup k financiám; trvá na tom, že podľa predpisov legislatívneho 
balíka k politike súdržnosti na roky 2014 – 2020 treba jednotlivé politiky EÚ a rôzne 
zdroje financovania európskej reindustrializácie užšie koordinovať; 

16. domnieva sa, že vzhľadom na súčasnú finančnú, hospodársku a sociálnu krízu sú verejné 
a súkromné investície neoddeliteľnou súčasťou celkovej stratégie pre udržateľný rast; 
v tejto súvislosti podporuje celkovú reformu režimu štátnej pomoci prostredníctvom 
uplatňovania prístupu, ktorý kladie väčší dôraz na sociálne a ekonomické hľadisko, ako aj 
prostredníctvom väčšej flexibility pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 
101 a 102 ZFEÚ; opätovne zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa kvalita a účinnosť verejných 
výdavkov dôslednejšie zohľadňovala.
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