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I. Politický význam správy

V článku 173 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádza: „Únia a členské štáty 
zabezpečia podmienky potrebné na existenciu konkurencieschopnosti priemyslu Únie“. 
Priemyselné odvetvie Európskej únie bolo vždy hnacou silou vytvárania pracovných miest, 
rastu a podpory inovácie vo všetkých regiónoch Európskej únie.

Keďže základy Európskej únie spočívajú vo vytvorení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele 
(ESUO) v roku 1952, Európsku úniu už odvtedy formovala dlhodobá úzka spolupráca s 
členskými štátmi EÚ v rámci podpory priemyselnej inovácie. Hoci priemyselné odvetvie v 
EÚ zažilo počas posledných 50 rokov úpadok, európsky priemysel stále predstavuje približne 
16 % HDP EÚ.

Z dôvodu úpadku mnohých tradičných priemyselných odvetví, ako napríklad uhoľný, 
oceliarsky, textilný alebo strojársky priemysel, ktoré prispievali k prosperite mnohých 
regiónov počas niekoľkých desaťročí, však v súčasnosti čelí podobným problémom množstvo 
regiónov v Európskej únii. Mnoho regiónov v Európskej únii je preto závislých od 
európskych finančných prostriedkov vo forme podpory zameranej na transformáciu starých 
priemyselných oblastí týchto regiónov.

II. Výskumné otázky

Cieľom tejto správy z vlastnej iniciatívy je zaoberať sa troma hlavnými výskumnými 
otázkami, ktoré sa týkajú regionálnych stratégií v priemyselných oblastiach:

 Kde v (starých) priemyselných regiónoch je regionálne financovanie najpotrebnejšie?
 Aké úspešné regionálne stratégie zamerané na štrukturálnu zmenu existujú?
 Akú úlohu zohráva financovanie EÚ v rámci tejto zmeny?

III.  Štruktúra správy z vlastnej iniciatívy

Táto správa z vlastnej iniciatívy pozostáva zo štyroch častí:

 A. Význam priemyselného odvetvia a priemyselnej politiky
 B. Analýza hospodárskych, sociálnych a ekologických výziev
 C. Európske verejné financovanie v rámci nariadení o štrukturálnych fondoch 

a Kohéznom fonde
 D. Dôsledky pre regióny v Európskej únii

A. Význam priemyselného odvetvia a priemyselnej politiky

– Význam ďalšieho rozvoja priemyselného odvetvia v Európe
– Význam priemyselného odvetvia pre rast
– Význam priemyselnej politiky pre rozvoj priemyselného odvetvia
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B. Analýza hospodárskych, sociálnych a ekologických výziev

– Opätovné vytvorenie hospodárskej základne s cieľom riešiť hospodárske výzvy
– Potreba nových sociálnych zručností s cieľom riešiť sociálne výzvy
– Ekologické problémy, ako napríklad znečistenie, s cieľom vyriešiť ekologické výzvy
– Obmedzenia v rámci investovania do starých priemyselných oblastí, najmä vo forme 
finančných obmedzení

C. Európske verejné financovanie v rámci nariadení o štrukturálnych fondoch a Kohéznom 
fonde

– Analýza finančných možností v rámci nariadení o štrukturálnych fondoch a Kohéznom 
fonde
– Zdôraznenie potreby verejných investícií, od ktorých je transformácia starých 
priemyselných oblastí závislá
– Uvedenie príkladov osvedčených postupov v rámci využívania európskych verejného 
financovania

D. Dôsledky pre regióny v Európskej únii

– Súvislosť s mestským rozmerom s cieľom znovu objaviť mesto v rámci rôznych domén 
(technológie, zoskupenia, energetika, inovácia)
– Inteligentná špecializácia ako možný nástroj transformácie starých priemyselných oblastí
– Aplikované príklady skúseností miest s regionálnymi a miestnymi stratégiami zameranými 
na priemyselné oblasti (Manchester, Essen, Lille, Bilbao)

IV.  Koncepcia správy z vlastnej iniciatívy

Spravodajca navrhuje zamerať sa na staré priemyselné regióny, na ktoré mal radikálny 
úpadok tradičných priemyselných odvetví v posledných desaťročiach mimoriadny vplyv. 
Hoci má spravodajca v úmysle analyzovať potreby starých priemyselných oblastí v rôznych 
regiónoch Európskej únie, okrem toho sa usiluje aj o predstavenie prípadových štúdií rôznych 
regiónov v Európskej únii s cieľom poučiť sa z príkladov osvedčených postupov, v rámci 
ktorých sa prístupom k priemyselnej politike založenej na financovaní zo zdrojov EÚ 
podporil prebiehajúci proces transformácie.

V rámci opisu a analýzy hospodárskych, sociálnych a ekologických výziev v Európskej únii 
sa spravodajca bude zaoberať možnými spôsobmi prekonania týchto výziev prostredníctvom 
riešenia existujúcich problémov v starých priemyselných oblastiach v rámci vytvárania dobre 
štruktúrovaných a kvalitne navrhnutých regionálnych stratégií. Napriek nespochybniteľnej 
skutočnosti, že každý región má svoje osobitné vlastnosti a že neexistuje žiadna „koncepcia“ 
pre regionálnu stratégiu týkajúcu sa priemyselných oblastí, cieľom tejto správy z vlastnej 
iniciatívy je poukázať na spoločné charakteristiky všetkých starých priemyselných regiónov. 
Spravodajca sa teda snaží zistiť, či tieto výzvy možno riešiť podobnými politickými 
prístupmi.

Spravodajca bude okrem toho skúmať rôzne nástroje politiky a možnosti regionálnej politiky 
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na riešenie výziev spojených so starými priemyselnými oblasťami. Cieľom tejto správy 
z vlastnej iniciatívy je zistiť, akú úlohu v uvedených príkladoch európske verejné 
financovanie zohráva a akú úlohu v možných budúcich pokusoch o transformáciu starých 
priemyselných regiónov toto financovanie môže zohrávať.

Napokon je zámerom spravodajcu prostredníctvom príkladov miest so starým priemyselným 
dedičstvom, ako napríklad Manchester, Essen, Lille a Bilbao, uviesť spôsoby možného 
riešenia štrukturálnych zmien v priemyselných oblastiach pomocou financovania EÚ 
a dospieť k záverom vyplývajúcim z týchto príkladov.


