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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že domácí průmysl je motorem udržitelného rozvoje a růstu, vývozu, 
inovací, dobrých sociálních podmínek a prosperity v EU; vzhledem k tomu, že 
pandemie COVID-19, která způsobila bezprecedentní socioekonomickou krizi, má za 
následek narušení hodnotových řetězců kvůli přemisťování průmyslových odvětví, a 
ukázala, že Evropské unii chybí v klíčových odvětvích hospodářství otevřená 
strategická průmyslová autonomie; avšak vzhledem k tomu, že pandemie také prokázala 
odolnost regionů EU, pokud jde o inovativní reakce na společenské výzvy;

B. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky EU stimulují hospodářskou soutěž na 
jednotném trhu a hrají klíčovou úlohu v unijním průmyslu, jelikož tvoří páteř a hnací 
motor hospodářství; vzhledem k tomu, že malé a střední podniky a zejména podniky 
sociální ekonomiky byly pandemií těžce postiženy a potýkají se se závažným 
nedostatkem likvidity; vzhledem k tomu, že je tedy třeba malé a střední podniky 
podporovat při jejich přechodu k environmentální udržitelnosti a digitalizovanějšímu a 
odolnějšímu hospodářství v každém regionu Unie a vybízet k tvorbě inovativních, 
ekologických, kvalitních a bezpečných pracovních míst, čehož by mělo být dosahováno 
spíše prostřednictvím pobídek než na úkor výrobních odvětví; vzhledem k tomu, že by 
za tímto účelem mohla být využita stávající flexibilita v Paktu o stabilitě a růstu;

C. vzhledem k tomu, že nová průmyslová strategie pro Evropu bude hrát klíčovou roli při 
rozvoji ekologičtější, digitalizovanější a odolnější ekonomiky; vzhledem k tomu, že 
tento přístup, který zohledňuje místní specifika, například prostřednictvím inteligentní 
specializace, pomáhá regionům vytvořit prostor pro růst a rozvoj inovativních 
průmyslových ekosystémů a podporuje vazby mezi průmyslem, malými a středními 
podniky, výzkumnými středisky, místními komunitami a místními a regionálními aktéry 
i vnitrostátními zúčastněnými stranami;

1. připomíná, že průmyslová budoucnost EU souvisí s uvedením hospodářství do souladu 
se zásadami Zelené dohody pro Evropu, což je cesta směrem k novému růstu a 
udržitelnému rozvoji pro EU, a že je zároveň třeba přispět k cílům Pařížské dohody, 
cílům udržitelného rozvoje OSN a k přechodu k digitálnímu hospodářství (Digitální 
agenda); připomíná, že tyto zásady usilují také o propojení občanů, obcí, regionů a 
členských států a podniků (zejména malých a středních podniků) a ostatních 
zúčastněných stran, s cílem rozvíjet udržitelný, a tudíž mezinárodně konkurenceschopný 
průmysl, o zahrnutí těchto regionů do procesu spravedlivého přechodu a zároveň o 
podporu soudržnosti mezi všemi regiony, aby nikdo nebyl opomenut;

2. zdůrazňuje, že investice do tradiční výroby spolu se zaměřením na výzkum, inovace a 
zavádění inovativních technologií, přechod na udržitelný, dostupný a bezpečný 
energetický systém, jakož i vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace 
pracovníků (zejména v malých a středních podnicích), by měly být hlavním hnacím 
motorem průmyslového růstu Unie, který podpoří sociální, hospodářskou a územní 
soudržnost a spolupráci mezi všemi regiony EU, a měl by respektovat individuální 
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charakteristiky a různorodost regionů a umožňovat jim dosahování spravedlivého, 
udržitelného, odolného, genderově vyváženého a inkluzivního hospodářského růstu v 
městských i venkovských oblastech; zdůrazňuje, že průmyslová strategie EU by se měla 
obzvláště zaměřovat na problémy nejvzdálenějších regionů a dalších regionů, které čelí 
přírodním nebo demografickým znevýhodněním, jak je uvedeno v článcích 349 a 174 
SFEU;

3. zdůrazňuje, že cílem podpory malých a středních podniků prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů (fondů ESI) by měla být mimo jiné inovativní a 
digitální hospodářská transformace založená na znalostech a spravedlivý přechod k 
ekologické a uhlíkově neutrální Evropské unii účinně využívající energii a zdroje, která 
bude propojenější a soudržnější a bude usilovat o zajištění dlouhodobé a udržitelné 
zaměstnanosti ve všech svých regionech prostřednictvím hospodářského růstu a 
diverzifikace stávajících odvětví na základě průmyslové konkurenceschopnosti a 
zároveň bude omezovat negativní hospodářské a sociální dopady přemisťování 
průmyslové výroby;

4. opakuje, že při usnadňování spravedlivé transformace musí hrát důležitou novou úlohu 
veřejný i soukromý sektor, a to prostřednictvím podpory ekologické, spravedlivé a 
účinné energetické transformace, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, 
včetně nakládání s odpady, účinného využívání energie a zdrojů, odpovědného 
využívání stávajících zdrojů, zabezpečení potravin a digitální transformace (a tedy 
průmyslové konkurenceschopnosti) i adaptace na změnu klimatu a jejího zmírňování, a 
současně prostřednictvím prevence rizik ve všech regionech EU; připomíná návrhy na 
inovativní veřejné zadávání zakázek a potřebu prosazovat dlouhodobé veřejné investice 
a spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem podpořit hospodářský růst a 
přechod na čistší hospodářství;

5. vítá nástroj EU na podporu oživení, který je zaměřen na budování silné soudržnosti a 
průmyslových politik při financování oživení a řešení souvisejících nejakutnější potřeb; 
konstatuje však, že pro politiku soudržnosti EU je nezbytné dostatečné financování z 
fondů ESI s cílem podpořit hospodářskou, sociální a územní soudržnost ve všech 
regionech EU, a to prostřednictvím snižování hospodářských a sociálních rozdílů, 
dosahování pozitivní konvergence a podpory udržitelného rozvoje odolného vůči změně 
klimatu, s cílem zastavit a zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti; dále uznává úlohu, 
kterou mohou fondy ESI hrát ve všech regionech při rozvoji dovedností a budování 
kapacit pro inteligentní specializaci a digitální transformaci;

6. je přesvědčen, že by EU měla věnovat pozornost zachování a rozvoji průmyslové 
strategie a výroby, které zajistí strategickou autonomii Evropy v geopolitickém 
kontextu, snižování nákladů a také dostupnost a poskytování služeb, základních 
produktů a vybavení pro občany na jednotném trhu; vyzývá k dalšímu úsilí o zajištění 
silných evropských hodnotových řetězců s cílem snížit závislost na třetích zemích v 
klíčových strategických odvětvích a zajistit dodávky bezpečných a vysoce kvalitních 
produktů navrácením výroby do evropských regionů a přemístěním průmyslových 
zařízení; je v této souvislosti pevně přesvědčen, že je naléhavě nutné přeměnit naše 
hospodářství z lineárního na oběhové;

7. trvá na tom, že pokud chceme v Unii dosáhnout spravedlivého přechodu ke klimaticky 
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neutrálnímu hospodářství nejpozději do roku 2050, měly by být investice do nové nebo 
transformované průmyslové výroby v regionech s vysokými emisemi uhlíku 
dlouhodobě podporovány z veřejných zdrojů prostřednictvím významných finančních 
prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci a z fondů ESI, což pomůže odstranit 
energetickou chudobu a sociální dumping, snížit emise a zároveň zajistit, že nikdo 
nebude opomenut; připomíná, že ve svém usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené 
dohodě pro Evropu1 Evropský parlament zdůraznil, že mají-li být splněny dlouhodobé 
cíle EU v oblasti klimatu a udržitelnosti, musí všechna odvětví více využívat energii z 
obnovitelných zdrojů a postupně rušit přímé i nepřímé dotace na fosilní paliva v EU a v 
každém členském státě;

8. domnívá se, že v důsledku pandemie COVID-19 musí EU spolu se svými členskými 
státy pomáhat zachovat svou hospodářskou, výrobní a sociální strukturu, svá 
průmyslová a správní odvětví a pomáhat svým občanům, jež krize významně zasáhla a 
kteří trpí jak závažnými dopady na zdraví, tak dlouhodobými hospodářskými důsledky; 
domnívá se, že je třeba se z krize poučit, zejména pokud jde o ochranu hodnotových 
řetězců v klíčových odvětvích, jako jsou dodávky zdravotnického materiálu; připomíná, 
že opatření na podporu oživení musí být specificky zaměřena na malé a střední podniky; 
konstatuje, že snadnější a pružnější přístup k financování zajistí rychlé oživení;

9. zdůrazňuje, že prioritou nové průmyslové strategie by měla být podpora regionů při 
diverzifikaci jejich průmyslových odvětví, stimulace investic a inovace, jakož i obnova 
a zvyšování odolnosti místních a regionálních ekonomik s cílem zastavit jejich 
průmyslový úpadek a vylidňování; konstatuje, že místní průmyslová politika umožňuje 
individuální přístup, který vytvoří politiku založenou na stávajících komparativních 
výhodách a podpoří podniky při přesunu do vyspělých technologických odvětví; 
domnívá se, že fondy ESI by se měly také zaměřovat na „chybějící podnikatele“ (mladé 
lidi, ženy, seniory a osoby se zdravotním postižením), jejichž podnikatelský potenciál je 
třeba plně využít; znovu opakuje, že s cílem zvýšit sociální soudržnost a snížit 
nerovnosti je zásadně důležité posílit podnikatelskou kapacitu těchto kategorií 
pracovníků jakožto silnou formu účasti na trhu práce;

10. domnívá se, že průmyslová strategie může být úspěšná pouze v případě, že existuje 
řádně fungující jednotný trh a sociální dialog se zapojením podnikatelské sféry, odborů, 
nevládních organizací, vnitrostátních, regionálních a místních orgánů i dalších 
zúčastněných stran; zdůrazňuje, že je důležité vytvořit zjednodušený a soudržný rámec 
pro financování, od výzkumu a vývoje po uplatnění na trhu, na unijní, vnitrostátní a 
regionální úrovni, zejména s ohledem na fondy ESI, a to prostřednictvím zjednodušení, 
harmonizace a vzájemné doplňkovosti předpisů pro nástroje financování, například s 
programem Horizont Evropa; vybízí také k součinnosti mezi unijními, vnitrostátními, 
regionálními a soukromými prostředky při financování odvětvových inovativních 
projektů, zejména na podporu dlouhodobého využívání fondů a vzájemného 
obohacování, s využitím zásad inteligentní specializace jako řídícího principu pro 
koordinaci úsilí, zvýšení účinnosti, snížení byrokracie a zamezení zdvojování činnosti.

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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