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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 růstu, inovací a dobrých sociálních 
podmínek v EU;

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl pracovních míst v EU tradičně vytvářejí malé a střední 
podniky EU, které tak zajišťují dobré sociální a hospodářské podmínky a prosperitu;

1. připomíná, že průmyslová budoucnost EU souvisí s uvedením hospodářství do souladu 
se zásadami Zelené dohody pro Evropu, která představuje plán nové politiky růstu pro EU 
sbližující občany, města a regiony a umožňující spravedlivou transformaci;

2. konstatuje, že soudržnost mezi všemi regiony EU by měly podporovat investice do 
inovativních výrobních prostředků, které by jim měly umožnit, aby dosahovaly 
spravedlivého a inkluzivního hospodářského růstu;

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých a středních podniků prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů by měla být mimo jiné cílem inovativní a inteligentní 
ekonomická transformace, ekologičtější a nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé a udržitelné zaměstnanosti;

4. opakuje, že důležitou novou úlohu při usnadňování spravedlivé transformace musí hrát 
veřejný sektor prostřednictvím podpory ekologické a spravedlivé energetické 
transformace, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství i adaptace na změnu 
klimatu a prevence rizik ve všech regionech EU;

5. konstatuje, že pro politiku soudržnosti EU je nezbytné adekvátní financování 
z evropských strukturálních a investičních fondů s cílem podpořit hospodářskou, sociální 
a teritoriální soudržnost ve všech regionech EU, a to díky pomoci při snižování 
hospodářských a sociálních rozdílů, dosahování pozitivní konvergence a podpoře 
udržitelného rozvoje;

6. je přesvědčen, že by EU měla věnovat pozornost zachování a rozvoji průmyslové strategie 
a výroby, které zajistí strategickou autonomii Evropy, a také dostupnosti a dodávání 
základních produktů a vybavení pro občany, pokud tato potřeba na jednotném trhu 
vznikne;

7. domnívá se, že by se při finanční podpoře z evropských strukturálních a investičních 
fondů měly upřednostňovat investice do nové nebo transformované průmyslové výroby 
v regionech s vysokými emisemi uhlíku, aby se usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace.


