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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. víta oznámenie Komisie s názvom Priemyselná politika: Posilnenie 
konkurencieschopnosti (COM(2011)0642), ako aj pracovný dokument Komisie 
o „previerke konkurencieschopnosti“;

2. poukazuje na to, že posilnením hospodárskeho rastu a sociálnej a územnej súdržnosti 
zohrávajú malé a stredné podniky (MSP) veľmi dôležitú úlohu v úsilí o dosiahnutie cieľov 
stratégie Európa 2020; konštatuje, že hospodárska a fiškálna kríza dramaticky ovplyvnila 
postavenie a perspektívu mnohých MSP a že je naliehavo potrebný prístup 
k financovaniu;

3. vyzýva Európsku radu, aby zachovala rozpočet pre politiku súdržnosti na nasledujúce 
programové obdobie, lebo štrukturálne fondy a Kohézny fond patria medzi najúčinnejšie 
nástroje EÚ na vytváranie rastu a zamestnanosti, zvyšovanie konkurencieschopnosti 
európskeho hospodárstva a podpory MSP;

4. zdôrazňuje potrebu lepšej koordinácie a súčinnosti medzi jednotlivými európskymi, 
vnútroštátnymi a regionálnymi politikami, ktoré priamo riešia otázky malých a stredných 
podnikov; upozorňuje na to, že existujúce iniciatívy a finančné nástroje na podporu MSP 
by mali byť súdržnejšie a mali by sa navzájom dopĺňať; zdôrazňuje potrebu znížiť 
roztrieštenosť a konsolidovať programy finančnej podpory MSP s cieľom zabezpečiť 
väčšie zoskupovanie a koordináciu zdrojov na európskej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni;

5. zdôrazňuje, že štrukturálne fondy by mali naďalej poskytovať financovanie pre MSP 
prostredníctvom kapitálu, záruk a úverov a zdôrazňuje, že by sa malo zabrániť 
komplikovaným administratívnym postupom, ako aj významným rozdielom medzi 
ustanoveniami, ktoré uplatňujú riadiace orgány alebo sprostredkovateľské orgány;

6. vyzýva členské štáty, ako aj regionálne a miestne orgány, aby na svojich príslušných 
úrovniach uplatňovali nástroje, ktoré podporuje Komisia, ako napríklad previerku 
konkurencieschopnosti, kontroly vhodnosti a testy MSP s cieľom zabezpečiť celkovú 
účinnosť politík.


