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NÁVRHY

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

A. keďže domáci priemysel je hybnou silou udržateľného rozvoja a rastu, vývozu, inovácií a 
dobrých sociálnych životných podmienok a prosperity v EÚ; keďže pandémia COVID-19, 
ktorá spôsobila bezprecedentnú sociálno-ekonomickú krízu, viedla k narušeniu 
hodnotových reťazcov v dôsledku premiestňovania priemyselných odvetví a ukázala, že 
EÚ chýba v kľúčových odvetviach hospodárstva otvorená strategická priemyselná 
autonómia; keďže však pandémia taktiež preukázala odolnosť regiónov EÚ pri 
poskytovaní inovatívnych reakcií na spoločenské výzvy;

B. keďže MSP v EÚ stimulujú hospodársku súťaž na jednotnom trhu a zohrávajú kľúčovú 
úlohu v priemysle EÚ, keďže sú základom a motorom hospodárstva; keďže MSP vo 
všeobecnosti, a najmä podniky sociálneho hospodárstva boli pandémiou výrazne 
zasiahnuté a čelia závažnému nedostatku likvidity; keďže MSP by sa pri svojom prechode 
na environmentálnu udržateľnosť a digitalizovanejšie a odolnejšie hospodárstvo v každom 
regióne Únie preto mali podporovať a podnecovať, aby vytvárali inovatívne, ekologické, 
kvalitné a bezpečné pracovné miesta, čo by sa malo dosiahnuť prostredníctvom stimulov a 
nie na úkor výrobných odvetví; keďže na tento účel by jednou z možností mohlo byť 
využitie existujúcej flexibility v rámci Paktu stability a rastu;

C. keďže nová priemyselná stratégia pre Európu bude zohrávať kľúčovú úlohu pri rozvoji 
ekologickejšieho, digitalizovanejšieho a odolnejšieho hospodárstva; keďže prístup, ktorý 
zohľadňuje miestne špecifiká, napríklad prostredníctvom inteligentnej špecializácie, 
pomáha regiónom vytvoriť miesto pre rast a rozvoj inovačných priemyselných 
ekosystémov, a podporuje väzby medzi priemyslom, MSP, výskumnými centrami, 
miestnymi komunitami a inými miestnymi a regionálnymi aktérmi, ako aj vnútroštátnymi 
zainteresovanými stranami;

1. pripomína, že priemyselná budúcnosť EÚ je spojená so zosúladením hospodárstva so 
zásadami uvedenými v Európskej zelenej dohode, čo je plán smerom k novému rastu a 
udržateľnému rozvoju pre EÚ, pri súčasnom prispievaní k cieľom Parížskej dohody, 
cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a k prechodu na digitálne hospodárstvo 
(digitálna agenda); pripomína, že cieľom týchto zásad je tiež prepojenie občanov, obcí, 
regiónov a členských štátov, ako aj podnikov (najmä MSP) a ďalších zainteresovaných 
strán s cieľom vytvoriť udržateľné, a teda medzinárodne konkurencieschopné priemyselné 
odvetvie, vrátane zapojenia regiónov do procesu dosiahnutia spravodlivého prechodu, a to 
pri podporovaní súdržnosti medzi všetkými regiónmi, aby sa na nikoho nezabudlo;

2. zdôrazňuje, že investície do tradičnej výroby spolu so zameraním na výskum, inovácie a 
zavádzanie inovatívnych technológií, prechod na udržateľný, cenovo dostupný a bezpečný 
energetický systém, ako aj vzdelávanie, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností 
pracovníkov (najmä v MSP) by mali byť hnacími silami priemyselného rastu Únie, 
podporovať sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť a spoluprácu medzi všetkými 
regiónmi EÚ a mali by rešpektovať individuálne charakteristiky a rozmanitosť regiónov, 
čo im umožní dosiahnuť spravodlivý, udržateľný, odolný, rodovo vyvážený a inkluzívny 
hospodársky rast v mestských aj vidieckych oblastiach; zdôrazňuje, že priemyselná 
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stratégia EÚ by mala venovať osobitnú pozornosť výzvam najvzdialenejších regiónov a 
ďalších regiónov, ktoré sú znevýhodnené prírodnými a demografickými podmienkami, 
ako sa uvádza v článkoch 349 a 174 ZFEÚ;

3. zdôrazňuje, že cieľom podpory MSP prostredníctvom európskych štrukturálnych a 
investičných fondov (EŠIF) by mala byť okrem iného inovatívna a digitálna hospodárska 
transformácia založená na znalostiach a spravodlivá transformácia na ekologickú, 
energeticky a zdrojovo efektívnu, diverzifikovanú a uhlíkovo neutrálnu EÚ, ktorá bude 
prepojenejšia a súdržnejšia a ktorej cieľom je zabezpečiť dlhodobú a udržateľnú 
zamestnanosť vo všetkých svojich regiónoch prostredníctvom hospodárskeho rastu a 
diverzifikácie existujúcich priemyselných odvetví na základe konkurencieschopnosti 
priemyslu a zároveň zmierňovať negatívne hospodárske a sociálne účinky 
premiestňovania priemyselnej výroby;

4. pripomína, že významnú novú úlohu pri uľahčovaní spravodlivej transformácie zohráva 
verejný a súkromný sektor podporou ekologickej, spravodlivej a efektívnej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva vrátane 
odpadového hospodárstva, efektívneho využívania energie a zdrojov, zodpovedného 
využívania existujúcich zdrojov, potravinovej bezpečnosti a digitálnej transformácie (a 
teda konkurencieschopnosti priemyslu), ako aj adaptácie na zmenu klímy a jej 
zmierňovania, a tým prevencie rizík vo všetkých regiónoch EÚ; pripomína návrhy na 
inovatívne verejné obstarávanie a potrebu podporovať dlhodobé verejné investície a 
spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom podporiť hospodársky rast a 
prechod na čistejšie hospodárstvo;

5. víta nástroj obnovy Next Generation EU, ktorý je zameraný na rozvoj silných politík 
súdržnosti a priemyslu na financovanie obnovy a riešenie najnaliehavejších potrieb 
obnovy; konštatuje však, že politika súdržnosti EÚ potrebuje dostatočné financovanie z 
EŠIF na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vo všetkých regiónoch EÚ, 
čím sa prispeje k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov, dosahovaniu 
pozitívnej konvergencie a podpore udržateľného rozvoja odolného proti zmene klímy, a to 
s cieľom zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity; okrem toho uznáva úlohu, ktorú môžu EŠIF 
zohrávať vo všetkých regiónoch pri podpore rozvoja zručností a budovania kapacít pre 
inteligentnú špecializáciu a digitálnu transformáciu;

6. domnieva sa, že EÚ by mala venovať pozornosť zachovaniu a rozvoju priemyselnej 
stratégie a výroby, ktoré zabezpečia európsku strategickú autonómiu v geopolitickom 
kontexte, znížia náklady a zabezpečia dostupnosť a dodávky služieb, základných 
výrobkov a zariadení pre občanov na jednotnom trhu; vyzýva na ďalšie úsilie zamerané na 
zabezpečenie silných európskych hodnotových reťazcov s cieľom znížiť závislosť od 
tretích krajín v kľúčových strategických odvetviach, a na zabezpečenie dodávky 
bezpečných, kvalitných výrobkov pri navrátení výroby do európskych regiónov a 
premiestnení priemyselných zariadení; v tejto súvislosti vyjadruje presvedčenie, že je 
naliehavo potrebné prejsť z lineárneho hospodárstva na obehové;

7. zastáva názor, že v záujme dosiahnutia spravodlivej transformácie na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v Únii najneskôr do roku 2050 by investície do novej alebo transformovanej 
priemyselnej výroby v regiónoch s vysokými emisiami uhlíka mali využívať dlhodobé 
verejné investície prostredníctvom značnej finančnej podpory z Fondu na spravodlivú 
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transformáciu, ako aj z EŠIF, čo pomôže odstrániť energetickú chudobu a sociálny 
damping, znížiť emisie a zároveň zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo; pripomína, že 
Parlament vo svojom uznesení z 15. januára 2020 o európskom ekologickom dohovore1 
zdôraznil, že na to, aby EÚ splnila svoje ciele v oblasti klímy a udržateľnosti, musia 
všetky odvetvia zvýšiť využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a postupne zrušiť 
priame a nepriame dotácie na fosílne palivá v EÚ a v každom členskom štáte;

8. domnieva sa, že v dôsledku pandémie COVID-19 musí EÚ spolu s členskými štátmi 
pomôcť chrániť svoju hospodársku, výrobnú a sociálnu štruktúru, svoje priemyselné a 
administratívne odvetvia a svojich občanov, ktorí boli vážne postihnutí krízou a ktorí trpia 
závažnými vplyvmi na zdravie a dlhodobými hospodárskymi dôsledkami; domnieva sa, že 
je potrebné sa z tejto krízy poučiť, najmä pokiaľ ide o ochranu hodnotových reťazcov v 
kľúčových odvetviach, ako sú dodávky zdravotníckych potrieb; pripomína, že pokiaľ ide 
o príjemcov opatrení pre fázu obnovy, je dôležité sa osobitne zamerať na MSP; 
konštatuje, že rýchlu obnovu zabezpečí ľahší a pružnejší prístup k financovaniu;

9. zdôrazňuje, že prioritou novej priemyselnej stratégie by mala byť podpora regiónov pri 
diverzifikácii ich priemyselných odvetví, ako aj stimulácia investícií a inovácií a obnova a 
posilnenie odolnosti miestnych a regionálnych ekonomík s cieľom zastaviť ich 
priemyselný úpadok a vyľudňovanie; konštatuje, že miestna priemyselná politika 
umožňuje individuálny prístup, ktorý vytvorí politiku založenú na existujúcich 
komparatívnych výhodách a podporí podniky pri prechode do moderných 
technologických odvetví; domnieva sa, že EŠIF by sa mali taktiež zameriavať na 
„chýbajúcich podnikateľov“ (mladých ľudí, ženy, seniorov a osoby so zdravotným 
postihnutím), ktorých podnikateľský potenciál treba v plnej miere využiť; opakuje, že v 
záujme zvýšenia sociálnej súdržnosti a zníženia nerovností je zásadne dôležité posilniť 
podnikateľskú kapacitu týchto kategórií pracovnej sily ako silnú formu účasti na trhu 
práce;

10. domnieva sa, že priemyselná stratégia môže byť úspešná len pri riadne fungujúcom 
jednotnom trhu a sociálnom dialógu so zapojením podnikateľskej komunity, odborových 
zväzov, mimovládnych organizácií, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov a 
ďalších zainteresovaných strán; zdôrazňuje význam vytvorenia zjednodušeného a 
súdržného prostredia financovania, počínajúc výskumom a vývojom až po uvedenie na 
trh, na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, najmä pokiaľ ide o EŠIF, a to 
prostredníctvom zjednodušenia, harmonizácie a komplementárnosti predpisov pre nástroje 
financovania, napríklad program Horizont Európa; podporuje ďalej synergie medzi EÚ, 
vnútroštátnymi, regionálnymi a súkromnými finančnými prostriedkami pri financovaní 
inovačných projektov vedených priemyslom, a to najmä na podporu dlhodobého 
využívania fondov a vzájomného obohacovania s využitím zásad inteligentnej 
špecializácie ako usmernenia na koordináciu úsilia, zvýšenie efektívnosti, zníženie 
byrokracie a zabránenie duplicite.

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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