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I. Politický význam zprávy

Článek 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uvádí: „Unie a členské státy zajistí, 
aby existovaly podmínky nezbytné pro konkurenceschopnost průmyslu Unie.“ Evropský 
průmysl vždy dával vzniknout novým pracovním místům, byl hnací silou růstu a podporoval 
zavádění nových technologií ve všech regionech v Evropské unii.

Vzhledem k tomu, že Evropská unie byla vybudována na základě Evropského společenství 
uhlí a oceli (ESUO) vzniklého v roce 1952, utváří její podobu až do dnešních dní dlouholetá 
úzká spolupráce členských států EU na rozvoji průmyslových inovací. Ačkoli průmyslová 
výroba v Evropské unii zaznamenala za posledních padesát let jistý pokles, představuje toto 
odvětví stále přibližně 16 % HDP EU.

Kvůli útlumu mnoha tradičních odvětví, jako je například uhelný průmysl, ocelářství, textilní 
průmysl nebo strojírenství, které předtím desítky let přinášely prosperitu mnoha regionům, 
však dnes řada oblastí v Evropské unii čelí stejným potížím. Z toho důvodu mnoho 
evropských regionů závisí na dotacích EU, které jsou určeny na podporu restrukturalizace a 
obnovy průmyslových zón.

II. Otázky, na něž je třeba odpovědět

Zpráva z vlastního podnětu by měla odpovědět na tyto tři hlavní otázky související 
s regionálními strategiemi pro průmyslové oblasti:

 Na co je třeba v (bývalých) průmyslových oblastech vynakládat nejvíce finančních 
prostředků v rámci regionální podpory?

 Jaké úspěšné restrukturalizační regionální strategie se uskutečňují?
 Jakou roli zde hraje finanční podpora ze strany EU?

III.  Základní struktura zprávy z vlastního podnětu

Zpráva z vlastního podnětu bude mít čtyři následující části:

 A) význam průmyslu a průmyslové politiky
 B) analýza ekonomických, sociálních a environmentálních otázek, které je třeba řešit
 C) evropské veřejné finanční prostředky v rámci nařízení o strukturálních fondech a 

Fondu soudržnosti
 D) důsledky pro regiony Evropské unie

A) význam průmyslu a průmyslové politiky

- otázka, proč je třeba dále rozvíjet evropský průmysl
- role průmyslu při podpoře růstu
- podíl průmyslové politiky na zlepšení v oblasti průmyslového sektoru
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B) analýza ekonomických, sociálních a environmentálních otázek, které je třeba řešit

- reorganizace hospodářské základny jako řešení ekonomických problémů
- potřeba rozvíjet nové sociální dovednosti, které pomohou řešit nedostatky v sociální sféře
- environmentální otázky, jako je např. znečištění životního prostředí, s cílem řešit tuto 
problematiku
- překážky v investování do bývalých průmyslových oblastí, především v podobě finančních 
problémů

C) evropské veřejné finanční prostředky v rámci nařízení o strukturálních fondech a Fondu 
soudržnosti

- analýza finančních možností v rámci nařízení o strukturálních fondech a Fondu soudržnosti
- zdůraznění toho, že je třeba, aby obnova a nové využití průmyslových zón byly financovány 
veřejnými investicemi
- příklady osvědčených postupů využívání evropských veřejných prostředků

D) důsledky pro regiony Evropské unie

- propojení s urbanistickými strategiemi s cílem restrukturalizovat městské oblasti v mnoha 
ohledech (technologie, klastry, energetika, inovace)
- inteligentní specializace jako možný nástroj obnovy průmyslových zón
- příklady uskutečněných regionálních a místních strategií pro průmyslové oblasti ve městech 
a zkušenosti získané v jejich průběhu (např. v Manchesteru, Essenu, Lille, Bilbau)

IV.  Zaměření zprávy z vlastního podnětu

Zpravodaj doporučuje, aby se zpráva zaměřila na tradiční průmyslové oblasti, kde 
v posledních desetiletích došlo k obzvlášť výraznému útlumu v zavedených odvětvích 
výroby. Zpravodaj má v úmyslu vyhodnotit potřeby průmyslových oblastí v různých 
regionech Evropské unie, zároveň však hodlá představit případové studie z různých regionů 
EU, aby bylo možné získat přínosné poznatky z příkladného provádění Unií financovaných 
strategií průmyslové politiky, které přispěly k procesu přeměny.

Zpravodaj má v úmyslu popsat ekonomické, sociální a environmentální výzvy v Evropské 
unii a provést jejich analýzu a v této souvislosti rovněž předloží návrhy na to, jak by bylo 
možné tyto výzvy řešit tím, že k řešení problémů v tradičně průmyslových oblastech budou 
využity systematické a kvalitní regionální strategie. Ačkoli každý region má samozřejmě svá 
specifika a pro vytváření regionálních strategií pro průmyslové oblasti neexistuje jednotný 
vzorec, je cílem zprávy z vlastního podnětu postihnout společné rysy regionů s průmyslovou 
tradicí. Zpravodaj se proto pokusí zhodnotit, zda by bylo možné řešit problémy průmyslových 
oblastí podobnými politickými opatřeními.

Dále zpravodaj posoudí jednotlivé politické nástroje, jimiž může regionální politika řešit 
výzvy spojené s tradičními průmyslovými oblastmi. Účelem zprávy z vlastního podnětu je 
zjistit, jakou roli hraje financování z evropských veřejných zdrojů v uvedených příkladech a 
jak může přispět k případným dalším snahám o obnovu průmyslových oblastí.
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Zpravodaj má rovněž v úmyslu uvést příklady využití finančních prostředků EU při řešení 
strukturálních změn v průmyslových oblastech v Manchesteru, Essenu, Lille a Bilbau, tedy ve 
městech s dlouholetou průmyslovou tradicí, a vyvodit z těchto příkladů určité závěry.


