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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. domnieva sa, že priemyselná politika EÚ vo veku globalizácie môže svoje ciele dosiahnuť 
len vtedy, ak sa bude zaoberať tým, do akej miery politiky Spoločenstva  zodpovedajú 
budúcim výzvam, ktorým čelia a v nadchádzajúcich rokoch budú čeliť európske regióny a 
ich miestny priemysel; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že vplyv demografických, 
klimatických zmien a zmien v oblasti energií 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;

2. poznamenáva, že prevažná väčšina nášho priemyselného trhu pozostáva z malých a 
stredných podnikov; akákoľvek komplexná stratégia týkajúca sa budúcnosti európskeho 
priemyslu by sa preto mala primárne zamerať na zlepšenie postoja k malým a stredným 
podnikom ako kľúčovému faktoru územnej súdržnosti;

3. zdôrazňuje význam úplnej realizácie iniciatívy Small Business Act ako prostriedku na 
zníženie administratívnej záťaže a posilnenie úlohy malých a stredných podnikov na 
vnútornom trhu; víta zriadenie stáleho fóra pre malé a stredné podniky pre prístup 
k možnostiam financovania a vyzýva na vytvorenie komplexnej stratégie financovia 
malých a stredných podnikov v rámci EÚ;

4. 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 spravodlivé a udržateľné priemyselné 
odvetvie je základom budúcnosti pracujúcich v celej Európe;

5. 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 
vytvorili komplexnú priemyselnú stratégiu v súlade s ustanoveniami stratégie na lepšiu 
právnu reguláciu;

6. 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, zakladajúcich sa na regionálnom prístupe;

7. 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 je potrebné 
usilovať sa o súčinnosť týchto nástrojov, a žiada zvýšenie rozpočtu pre tieto finančné 
nástroje;

8. poznamenáva, že najefektívnejšia realizácia inovácie prebieha na regionálnej úrovni 
v blízkosti účastníkov, ako sú univerzity, verejné výskumné organizácie alebo priemysel, 
podporovaním partnerstiev pri výmene poznatkov a osvedčených postupov medzi 
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regiónmi; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby investovala do inovačných zoskupení a 
sietí posilnením spolupráce medzi Európskou investičnou bankou a v rámci stálej 
pracovnej skupiny pre priemyselnú politiku;

9. zdôrazňuje, že zväčšovanie regionálnych rozdielov v oblasti výskumného a rozvojového 
potenciálu je problémom, ktorý treba riešiť nielen v rámci politiky súdržnosti, ale tiež 
v rámci výskumnej a rozvojovej politiky;

10. zdôrazňuje význam vyváženého a udržateľného plánu pre účinnosť zdrojov ako nástroja, 
ktorý vedie priemysel EÚ smerom ku konkurencieschopnej priemyselnej stratégii, čím 
posilňuje konkurencieschopnosť nášho priemyselného odvetvia v porovnaní s inými 
trhmi, ako sú USA a Čína, ktoré si stanovili ambiciózne ciele, pokiaľ ide o ekologické 
výrobky; zdôrazňuje, že normy, ktoré sa vzťahujú na suroviny, pomocné materiály a 
zabezpečenie dodávok energie, by skôr mali posilniť územnú súdržnosť než zvýšiť 
rozdiely medzi centrálnymi a najvzdialenejšími oblasťami a pritom zvlášť zohľadniť 
okrajové regióny a ich potreby;

11. poznamenáva, že komplexná stratégia pre priemysel EÚ by sa mala zamerať 
na prekonanie nedostatku odborníkov, ktorý postihuje malé a stredné podniky a 
priemysel; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné koordinovať iniciatívy, ktorých 
cieľom je zlepšiť výučbu prírodovedných a technických predmetov (prírodné vedy, 
technológie, inžinierstvo a matematika) na všetkých úrovniach a zároveň podporovať 
ďalšie koordinované a cielené vyššie vzdelávanie; vyzýva členské štáty, aby odbornú 
prípravu na podnikanie zahrnuli do študijných programov univerzít a ďalších programov 
vyššieho vzdelávania; zdôrazňuje potrebu upraviť Európsky sociálny fond, aby 
zodpovedal zmeneným odborným požiadavkám priemyselného odvetvia;

12. zdôrazňuje, že trvalý a uspokojivý rast v priemyselnom odvetví môžu členské štáty lepšie 
dosiahnuť uplatňovaním zásady reciprocity v obchodných politikách; poznamenáva, že 
odlišné obchodné pravidlá a ustanovenia by nemali negatívne vplývať na regionálne 
štruktúry a konkurenčné zoskupenia;

13. zdôrazňuje, že v priemyselnom rozvoji existujú regionálne rozdiely, a žiada, aby sa aj tie 
plne zahrnuli do novej udržateľnej priemyselnej politiky; okrem toho žiada Komisiu, aby 
schválila komplexný viacúrovňový spôsob riadenia, a opakuje, že je potrebné zohľadniť 
rozdielnu sociálno-ekonomickú situáciu troch typov regiónov (konvergenčný, prechodný a 
konkurencieschopný), ako aj rozdiely v tvorivej a inovačnej schopnosti a podnikateľskom 
duchu.


