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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu a 
územnú súdržnosť, čo spôsobilo obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; pripomína, že 
od vypuknutia krízy zaniklo vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 milióna pracovných 
miest1;

2. zdôrazňuje skutočnosť, že priemyselné odvetvie predstavuje jeden zo základných pilierov 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti v Európe, keďže od neho závisí takmer 80 % 
európskeho vývozu a pripadá naň 80 % výdavkov v oblasti výskumu a vývoja v Európe2;

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v niekoľkých európskych krajinách majú negatívny 
vplyv na priemyselné štruktúry, čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému prístupu 
výrobcov k úverom;

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a investície podporované z fondov EÚ by mali mať 
doložku o zamestnávaní, v ktorej sa stanoví povinnosť vytvárať nové a stabilné pracovné 
miesta;

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných investícií, bez ktorých nebude možné dosiahnuť 
cieľ zvýšenia podielu priemyslu na HDP až na 20 % do roku 2020; pripomína, že všetky 
investície a projekty by mali posilňovať ochranu životného prostredia;

6. žiada vytvorenie inkluzívnej priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť nezamestnanosť a 
zabezpečí väčší rast, viac pracovných miest s posilnenými právami pracovníkov, ako aj 
prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v EÚ 
potrebná; domnieva sa, že konečným cieľom by mal byť trvalo udržateľný rozvoj a 
vysoká kvalita života, ako aj prosperita a dôstojná práca pre každého.

                                               
1  Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za rok 2013, pracovný dokument útvarov Komisie, s. 6.
2  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Za obnovu európskeho priemyslu, COM(2014)0014, s. 3.


