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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. trvá na tom, že průmyslový sektor zůstává klíčovým faktorem pro růst, inovaci 
a udržitelnost, a zdůrazňuje, že tento sektor trpí značnými důsledky pokračující 
ekonomické krize; poukazuje na to, že výroba je celkově o 10 % nižší než v době před 
krizí a že průmysl přišel o více než tři miliony pracovních míst;

2. vyjadřuje silné znepokojení nad následky finančního a hospodářského poklesu 
a narůstajících rozdílů v rámci EU, zvláště v oblasti produktivity, konkurenceschopnosti 
a prosperity jednotlivých regionů; upozorňuje na to, že bez důrazných politických opatření 
a přidělení dostatečných finančních prostředků k podpoře nové průmyslové „revoluce“ 
v rámci EU bude mít prudký pokles vážný negativní dopad nejen na produkci EU, ale také 
na sociální a teritoriální soudržnost;

3. zdůrazňuje, že budoucí politika soudržnosti bude jednou z hlavních politik EU podporující 
průmyslové inovace, jejichž účelem je reagovat na výzvy související s udržitelnou energií, 
změnami klimatu a účinným využíváním zdrojů; je tudíž toho názoru, že podpora ze 
strany budoucí politiky soudržnosti a evropských strukturálních a investičních fondů je 
klíčová pro reindustrializaci EU a jejích regionů, a to pomocí skutečně moderní 
průmyslové politiky;

4. klade důraz na potřebu zavést jasné strategie pro politiku v oblasti konkurenceschopnosti 
průmyslu do národních programů reforem skrze lépe cílený přístup, který stanoví priority 
ve vztahu k: usnadnění přístupu k finančním zdrojům; podpoře výzkumu a vývoje 
a vzdělávání; zjednodušení administrativy; snížení zdanění práce; zlepšení infrastruktury; 
většímu zapojení všech zúčastněných stran na regionální a místní úrovni a silné podpoře 
malých a středních podniků a podnikatelů; věří, že zahrnutím navržených územních paktů 
do partnerských dohod se dosáhne koordinovanějšího přístupu mezi různými úrovněmi 
vlády a zúčastněnými stranami;

5. zastává názor, že v souladu s cílem evropských strukturálních a investičních fondů 
poskytovat cílenější podporu jakožto součást strategického integrovaného přístupu by 
měly být zachovány strategie regionální inovační strategie (RIS3) coby předběžné 
podmínky pro financování v rámci cíle výzkumu, vývoje a inovace budoucí politiky 
soudržnosti; poukazuje na to, že tyto strategie RIS3 založené na komparativních výhodách 
regionů podpoří opatření na zvýšení produktivity, pomocí značného pákového efektu 
přilákají veřejný a soukromý kapitál a pomohou regionům soustředit jejich zdroje na 
několik klíčových priorit, aby se tak dosáhlo účinnějšího využití dostupných finančních 
prostředků;

6. souhlasí s Komisí a Radou v tom, že zvýšení konkurenceschopnosti na vnitřním trhu, ale 
i na trhu se třetími zeměmi, by mělo být naprostou prioritou; zdůrazňuje potřebu 
a důležitost vytváření evropských norem, které bude EU na globálním trhu všeobecně 
uplatňovat a chránit, tak aby inovativní opatření prováděná v evropských podnicích tyto 
podniky neznevýhodňovala, ale aby se naopak postupně stala globální normou;
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7. je toho názoru, že je potřeba, aby půjčky, rizikový kapitál, záruky a jiné formy finančního 
inženýrství měly společně s granty větší úlohu; vyzývá, aby s cílem nabídnout lépe 
uzpůsobený přístup k financím byly řádně využívány finanční nástroje kombinováním 
různých forem finanční podpory, přímé i nepřímé, zvláště nástroje, které se nabízejí 
malým a středním podnikům;

8. domnívá se, že vzhledem ke stávající finanční, hospodářské a sociální krizi jsou veřejné 
a soukromé investice zásadní součástí celkové strategie pro růst; v tomto kontextu 
podporuje celkovou reformu režimu státních podpor (realizovanou prostřednictvím více 
sociálně a ekonomicky založeného přístupu).


