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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że przemysł krajowy jest siłą napędową wzrostu gospodarczego, 
innowacji i dobrostanu społecznego w UE;

B. mając na uwadze, że unijne MŚP tradycyjnie są źródłem wysokiego odsetka zatrudnienia 
w UE i zapewniają przy tym dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz dobrą koniunkturę 
gospodarczą;

1. przypomina, że przyszłość przemysłowa UE jest związana z dostosowaniem gospodarki 
do zasad Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie obywateli, miasta i regiony oraz umożliwiającym 
sprawiedliwą transformację;

2. zauważa, że inwestycje w innowacyjne środki produkcji powinny wspierać spójność we 
wszystkich regionach UE, umożliwiając im sprawiedliwy wzrost gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu;

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP ze środków europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych należy dążyć między innymi do innowacyjnej i inteligentnej transformacji 
gospodarczej, bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, a także UE, która jest bardziej 
połączona i ma na celu zapewnienie długoterminowego i trwałego zatrudnienia;

4. przypomina, że sektor publiczny ma do odegrania ważną nową rolę w ułatwianiu 
sprawiedliwej transformacji dzięki wspieraniu ekologicznej i sprawiedliwej transformacji 
energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, a 
także przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

5. zauważa, że polityka spójności UE potrzebuje odpowiedniego finansowania z 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu wspierania spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej we wszystkich regionach UE w drodze 
przyczyniania się do zmniejszania dysproporcji gospodarczych i społecznych, osiągania 
pozytywnej konwergencji oraz pobudzania zrównoważonego rozwoju;

6. uważa, że UE powinna zwracać uwagę na ochronę i rozwój strategii przemysłowej i 
produkcji, które zapewniają europejską autonomię strategiczną, a także dostępność i 
dostawę podstawowych produktów i wyposażenia dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

7. uważa, że w ramach wsparcia finansowego z europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych należy priorytetowo traktować inwestycje w nową lub zmodernizowaną 
produkcję przemysłową w regionach wysokoemisyjnych, aby ułatwić osiągnięcie celów 
sprawiedliwej transformacji.
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