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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 rastu, inovácií a blahobytu spoločnosti v EÚ;

B. keďže MSP EÚ tradične vytvárajú vysoký podiel zamestnanosti v EÚ, a tým zabezpečujú 
blahobyt spoločnosti a hospodársku prosperitu;

1. pripomína, že priemyselná budúcnosť EÚ je spojená so súladom hospodárstva a zásad 
európskej zelenej dohody, plánom na vytvorenie novej politiky rastu pre EÚ, spájaním 
občanov, miest a regiónov a umožnením spravodlivej transformácie;

2. konštatuje, že investície do inovatívnych výrobných prostriedkov by mali podporovať 
súdržnosť všetkých regiónov EÚ, a tak im umožniť dosiahnuť spravodlivý a inkluzívny 
hospodársky rast;

3. zdôrazňuje, že cieľom podpory MSP z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) by mala okrem iného byť inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva, 
ekologickejšia, nízkouhlíková a viac prepojená EÚ, ktorej cieľom je zabezpečiť dlhodobo 
udržateľnú zamestnanosť;

4. pripomína, že verejný sektor zohráva významnú novú úlohu pri uľahčovaní spravodlivej 
transformácie podporou ekologickej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a 
modrých investícií, obehového hospodárstva, ako aj adaptácie na zmenu klímy a prevencii 
rizík vo všetkých regiónoch EÚ;

5. poznamenáva, že politika súdržnosti EÚ potrebuje primerané financovanie z EŠIF na 
podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vo všetkých regiónoch EÚ pri 
znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov, dosahovaní pozitívnej konvergencie a 
podpore udržateľného rozvoja;

6. domnieva sa, že EÚ by mala venovať pozornosť zachovaniu a rozvoju priemyselnej 
stratégie a výroby, ktoré zabezpečia európsku strategickú autonómiu, ako aj dostupnosť a 
dodávky základných výrobkov a zariadení pre občanov, ak to bude na jednotnom trhu 
potrebné;

7. domnieva sa, že finančná podpora z EŠIF by sa mala prednostne poskytovať na investície 
do novej alebo transformovanej priemyselnej výroby v regiónoch s vysokými emisiami 
uhlíka s cieľom podporiť dosahovanie cieľov spravodlivej transformácie.


