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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. 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 
Společenství budoucím výzvám, jimž čelí a budou v nadcházejících letech čelit evropské 
regiony a jejich místní průmysl; v tomto ohledu zdůrazňuje, že dopad 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, a přičemž budou mít vliv na homogenní růst průmyslu
v EU;

2. konstatuje, že převážnou většinu našeho průmyslového trhu tvoří malé a střední podniky; 
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 územní soudržnosti;

3. 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 financování MSP v EU;

4. zdůrazňuje, že celosvětová hospodářská krize má dopad na míru zaměstnanosti v celé 
Evropě, čímž se zhoršuji socio-ekonomické výhlídky EU a dochází k nárůstu regionálních 
rozdílů; zdůrazňuje v tomto ohledu, že spravedlivé a udržitelné průmyslové odvětví má 
zásadní význam pro budoucnost pracujících v rámci celé Evropy;

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

6. 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;

7. 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, a vyzývá k navýšení rozpočtu pro tyto finanční 
nástroje;

8. konstatuje, že výzkum a inovace se nejúčinněji řeší na regionální úrovni, kde jsou 
jednotliví aktéři jako univerzity, veřejné výzkumné organizace nebo průmysl v těsném 
kontaktu, což má kladný vliv na partnerství při předávání znalostí a výměně osvědčených 
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postupů mezi regiony; v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby investovala do uskupení a sítí 
zaměřených na inovace, a to prostřednictvím posílené spolupráce s Evropskou investiční 
bankou a v rámci stálé pracovní skupiny pro průmyslovou politiku;

9. 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;

10. zdůrazňuje význam, který má patřičně vyvážený a udržitelný plán pro účinnost zdrojů 
jako nástroj ke směrování průmyslu EU ke konkurenceschopné průmyslové strategii, která 
stanoví ambiciózní cíle v oblasti ekologických produktů, čímž se posílí 
konkurenceschopnost našeho průmyslového odvětví ve vztahu k jiným trhům, jako jsou 
například USA a Čína; zdůrazňuje, že environmentální normy vztahující se na suroviny
a pomocné materiály a na zabezpečení dodávek energie by měly zajistit posílenou územní 
soudržnost a snížit rostoucí rozestup mezi centrálními a nejvzdálenějšími regiony, přičemž 
je třeba zajistit, aby byly zvláště zohledněny okrajové regiony a jejich potřeby;

11. 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 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; vyzývá 
členské státy, aby zahrnuly odbornou kvalifikaci pro podnikatele do vysokoškolských 
programů a další a výuky v rámci vyššího vzdělávání; zdůrazňuje, že je třeba provést 
revizi Evropského sociálního fondu v souladu s revidovanými požadavky na dovednosti 
určenými průmyslovým odvětvím;

12. zdůrazňuje, že udržitelného a spravedlivého růstu 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;

13. 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 tří typů regionů (konvergence, přechod
a konkurenceschopnost) a rozdílnou úroveň tvořivosti, inovace a podnikatelského ducha. 


