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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 zpochybnila hospodářskou, sociální a územní soudržnost 

v EU, neboť způsobila, že mezi členskými státy a regiony vznikly další rozdíly; 

připomíná, že od nástupu krize ztratilo výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 

pracovních míst1; zdůrazňuje, že je nutné posílit politiku soudržnosti EU jasným 

označením priorit a zdůrazněním potřeby zmenšit regionální rozdíly a dosáhnout cílů EU 

v oblasti růstu a zaměstnanosti platných pro celou EU; 

2. zdůrazňuje skutečnost, že je nutné vynaložit značné úsilí, aby se EU vrátila k plnění cíle 

dosáhnout do roku 2020 reindustrializace ve výši 20 %; vyzývá k posílení a obnově 

průmyslové struktury v Unii s cílem zvýšit konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost; 

zdůrazňuje, že má-li toho být dosaženo, je nutné investovat do digitální, energetické a 

dopravní infrastruktury a rovněž v delším časovém horizontu, ale neméně naléhavě, do 

vzdělávání, výzkumu a zvyšování kvalifikace pracovníků; 

3. uznává, že investice politiky soudržnosti pomohly zmírnit negativní dopady hospodářské a 

finanční krize a že v některých evropských zemích se staly významnou součástí rozpočtu 

určeného na investice; oceňuje úsilí Komise o přesměrování investic politiky soudržnosti 

do oblastí, které byly krizí zasaženy nejvíce; 

4. zdůrazňuje, že Smlouva o Evropské unii zahrnuje cíl podporovat hospodářskou, sociální a 

územní soudržnost a solidaritu mezi členskými státy (článek 3 Smlouvy o EU); 

5. zdůrazňuje, že cíle stanovené ve strategii Evropa 2020 je třeba v rámci politiky 

soudržnosti plně zohledňovat; zdůrazňuje, že investice politiky soudržnosti by měly být 

zaměřeny na růst, posílení inovací, na malé a střední podniky, digitální ekonomiku a na 

nízkouhlíkové biohospodářství; zdůrazňuje skutečnost, že především investice do těchto 

odvětví mají potenciál zajistit stávající pracovní místa a rovněž přinést růst a další 

pracovní místa; 

6. zdůrazňuje, že klíčovou úlohu v evropském hospodářství má průmyslové odvětví a 

zejména pak výroba,  neboť se podílejí na 80 % vývozu a na 80 % výdajů na výzkum a 

vývoj; podotýká, že podle odhadů bylo v letech 2007–2012 vytvořeno 594 000 nových 

pracovních míst jen prostřednictvím regionální politiky EU2; 

7. doporučuje, aby byla provedena modernizace politiky soudržnosti; doporučuje, aby se 

ústředním bodem politiky soudržnosti stalo obnovení průmyslu a struktury a podpora 

inovací s cílem posílit v celé Unii zaměstnanost; 

8. zdůrazňuje, že je důležité zjednodušit řízení a postupy programů politiky soudržnosti; 

                                                 
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací přehled průmyslu – hodnocení za rok 2013 (SWD(2013)0346 , 20. září 

2013), s. 6.  
2 Vyšší konkurenceschopnost evropských regionů a měst, podpora růstu a vytváření pracovních míst. 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf - s. 6 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf
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zdůrazňuje, že administrativní zátěž plynoucí z odlišných postupů řízení a sledování musí 

být úměrná výši finančních prostředků získaných z programů politiky soudržnosti; 

9. zdůrazňuje, že malé a střední podniky tvoří 99 % podnikatelského sektoru a 80 % 

pracovních míst v Unii; 

10. domnívá se, že v zájmu posílení průmyslového odvětví v několika členských státech, 

usnadnění přístupu výrobců k investicím a úvěru a v zájmu řešení problému 

nezaměstnanosti je třeba vynaložit další úsilí; zdůrazňuje, že aby mohlo dojít k 

hospodářskému růstu, je nutné zaujmout přístup založený na konkrétních silných 

stránkách jednotlivých regionů; 

11. domnívá se, že všechny nové projekty a investice politiky soudržnosti jsou zaměřeny na 

maximální výsledky a dopady, a respektuje nový výkonnostní rámec zaměřený na posílení 

inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění; rovněž zdůrazňuje, že 

projekty a investice podporované prostředky z fondů EU by měly být zaměřeny na 

vytváření nových pracovních míst; proto zdůrazňuje, že členské státy by při provádění 

svých operačních programů v současném finančním období měly usilovat o vytváření 

kvalitních a udržitelných pracovních míst s cílem přijmout opatření směřující k vymýcení 

vysoké nezaměstnanosti mladých lidí a umožnit regionům rozvíjet zdravá a udržitelná 

hospodářství; připomíná, že investice a projekty by měly zohledňovat ochranu životního 

prostředí, především s cílem podporovat obnovitelné zdroje energie a opatření v oblasti 

energetické účinnosti; připomíná, že světový trh s výrobky a službami šetrnými 

k životnímu prostředí se podle odhadů do roku 2020 téměř zdvojnásobí na 2 biliony EUR 

ročně; 

12. vítá návrh na vytvoření unie kapitálových trhů a považuje jej za důležitý nástroj, který 

doplní investiční plán pro Evropu a usnadní přístup malých a středních podniků k úvěrům, 

neboť vytvoří a vybuduje zdroje financování, jež budou alternativou bankovních úvěrů, 

mimo jiné zlepšením prvotních veřejných nabídek; 

13. vyzývá k urychlenému zavedení a využívání unie kapitálových trhů na podporu 

průmyslové činnosti, pokud jde o rozvoj evropských trhů soukromých investic a podporu 

čerpání dlouhodobých investičních fondů; je přesvědčen o tom, že úspěšné zavedení unie 

kapitálových trhů sníží roztříštěnost finančních trhů EU, a přispěje tak ke snížení nákladů 

na financování; 

14. zdůrazňuje, že investice by se měly zaměřit na oblasti, které mohou mít multiplikační 

účinky na zaměstnanost a růst, jako jsou inovace či vzdělávání; 

15. zdůrazňuje význam regionálního financování pro malé a střední podniky, které jsou na 

regionální úrovni hnací silou pro vytváření pracovních míst a inteligentní růst a které 

představují posun k inteligentnímu růstu a k digitálnímu a nízkouhlíkovému hospodářství; 

16. podtrhuje skutečnost, že financování v rámci politiky soudržnosti je důležité pro přechod 

na nízkouhlíkové hospodářství a pro dosažení cílů pro roky 2020 a 2030 v oblasti 

snižování emisí CO2 a v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie; 
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17. konstatuje, že podávání zpráv o projektech financovaných z fondů EU se obvykle 

soustředí na samotné výdaje a dodržování správních předpisů, nikoli na dosažení 

hmatatelných výsledků, což vede k nedostatečné informovanosti o účinnosti dotací EU; 

zdůrazňuje v tomto ohledu význam systematického shromažďování informací o účincích 

fondů EU, aby bylo možné určit opatření, která by nejúčinněji podpořila hospodářský 

rozvoj regionů EU; 

18. vyzývá ke koordinovanějším veřejným investicím ze strany členských států a místních a 

regionálních orgánů a rovněž vyzývá k vytvoření stabilnějšího, hospodářského a 

regulačního prostředí v EU, aby EU byla přitažlivějším místem pro soukromé investice, 

neboť bez nich nebude možné dosáhnout cíle spočívajícího ve zvýšení příspěvku 

průmyslu až na 20 % HDP do roku 2020; zdůrazňuje, že je důležité soustředit investice 

EU na inovační odvětví a tematické priority, jako jsou výzkum a inovace, podpora MSP a 

nízkouhlíkové hospodářství, a to s cílem dosáhnout maximálního dopadu investic na 

hospodářský růst a vytváření pracovních míst; jednoznačně podporuje takový přístup k 

výzkumu a vývoji, jehož cílem je snížit rozdíly v oblasti inovací v rámci Unie, a to tak, že 

méně rozvinuté regiony budou mít možnost přijmout, posilovat a přizpůsobovat inovativní 

řešení vyvinutá ve vyspělých regionech; žádá rovněž o podrobnější objasnění a rychlé 

provedení koncepce inteligentní specializace, která může posílit udržitelný růst regionů 

EU; 

19. žádá o průmyslovou strategii podporující začlenění, která bude věnovat pozornost 

oblastem zasaženým vylidňováním a stárnutím obyvatelstva; domnívá se, že hlavními cíli 

by mělo být řešení nezaměstnanosti a zajištění hospodářské soutěže, udržitelného rozvoje 

a růstu a vytváření většího počtu pracovních míst; 

20. zdůrazňuje, že má-li být možné provádět inovační a produktivní výzkumné činnosti, je 

nutné dále navýšit finanční prostředky na výzkum a vývoj; žádá proto o lepší sladění 

stávajících opatření v oblasti financování, tj. financování z evropských strukturálních a 

investičních fondů a z programu Horizont 2020, jak stanoví nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013; 

21. vyzývá členské státy, aby urychlily program záruk pro mladé lidi, jelikož nepřiměřeně 

vysoký počet mladých lidí na počátku své kariéry nemohl kvůli krizi nalézt pracovní 

uplatnění a jelikož nezaměstnanost mladých lidí dosáhla znepokojivých rozměrů v 

polovině regionů; 

22. v zájmu zlepšení situace v oblasti zaměstnanosti žádá, aby byly při přípravě právních 

předpisů a nařízení řádně zohledňovány potřeby malých a středních podniků a aby byl 

podnikům, které vytvářejí pracovní místa, usnadněn přístup k úvěrům bez ohledu na jejich 

velikost. 

23. v zájmu zlepšení situace v oblasti inovací, předávání poznatků a myšlenek, 

konkurenceschopnosti a inovačních schopností evropských podniků žádá o dokončení 

digitálního vnitřního trhu. 
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