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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. vítá sdělení Komise s názvem „Průmyslová politika: posilování konkurenceschopnosti“ 
(COM(2011)0642) a pracovní dokument Komise o „posouzení z hlediska 
konkurenceschopnosti“;

2. poukazuje na to, že posílením hospodářského růstu a sociální a územní soudržnosti získaly 
malé a střední podniky klíčovou roli v úsilí o dosažení cílů EU 2020; konstatuje, že 
hospodářská a finanční krize má dramatický dopad na postavení a na vyhlídky mnoha
malých a středních podniků a že přístup k financování je zcela nezbytný;

3. vyzývá Evropskou radu, aby v následujícím programovém období zachovala rozpočet
politiky soudržnosti, neboť strukturální fondy a Fond soudržnosti patří k nejefektivnějším
nástrojům EU v oblasti vytváření pracovních míst a růstu, posilování 
konkurenceschopnosti evropského hospodářství a podpory malých a středních podniků;

4. zdůrazňuje, že je nutné zajistit lepší koordinaci a součinnost mezi různými politikami na 
evropské, vnitrostátní a regionální úrovni s přímým dopadem na malé a střední podniky; 
poukazuje na to, že stávající iniciativy a finanční nástroje na podporu malých a středních 
podniků by měly být soudržnější a měly by se vzájemně doplňovat; zdůrazňuje nutnost 
omezení roztříštěnosti a upevnění systémů finanční podpory malých a středních podniků 
s cílem zajistit lepší sdílení a koordinaci zdrojů na evropské, regionální a vnitrostátní 
úrovni;

5. zdůrazňuje, že strukturální fondy by měly i nadále malým a středním podnikům
poskytovat finanční prostředky ve formě kapitálu, záruk a půjček, a podtrhuje, že je nutné 
se vyvarovat složitých administrativních postupů a toho, aby v ustanoveních 
uplatňovaných řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty panovaly významné rozdíly;

6. vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby na svých úrovních uplatňovaly
nástroje doporučené Komisí, k nimž patří posouzení z hlediska konkurenceschopnosti,
kontroly účelnosti a prověrky malých a středních podniků, a zaručily tak celkovou 
efektivitu politik.


