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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize závažně poškodila hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost, což má za následek obrovské rozdíly mezi členskými státy; připomíná, že od 
nástupu krize ztratilo výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu pracovních míst;1

2. zdůrazňuje, že průmyslové odvětví je jedním ze základních pilířů hospodářské a sociální 
soudržnosti v Evropě, neboť téměř 80 % evropského vývozu závisí na průmyslovém 
odvětví a průmysl se z 80 % podílí na výdajích na výzkum a vývoj v Evropě2;

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v některých evropských zemích mají negativní 
dopad na průmyslové struktury, což s sebou přináší pokles v investování a skutečnost, že 
výrobci získávají obtížněji úvěr. 

4. domnívá se, že všechny nové projekty a investice podporované prostředky z fondů EU by 
měly mít ustanovení o zaměstnávání, které zahrnuje povinnost vytvářet nová a bezpečná 
pracovní místa;

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a veřejných investic, bez kterých nebude možno 
dosáhnout cíle spočívajícího ve zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % HDP do roku 
2020; připomíná, že veškeré investice a projekty by měly posílit ochranu životního 
prostředí. 

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude zahrnovat řešení nezaměstnanosti a zajištění 
většího růstu, více pracovních míst a posílení práv pracovníků, přístup ke zdravotní péči 
a vzdělání, jako jeden z prostředků k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, 
která je v EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním cílem by měl být udržitelný rozvoj 
a vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a zajištěním důstojné práce pro všechny. 

                                               
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, s. 6. 
2 sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů – Za obnovu evropského průmyslu, COM(2014) 14 final, s. 3


