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NÁVRHY

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

1. vítá úzký vztah mezi novou politikou soudržnosti na období 2007–2013 a lisabonskou 
agendou; s uspokojením konstatuje, že více než 65 % z 347 miliard eur vyhrazených na 
politiku soudržnosti je vyčleněno na výdaje spojené s lisabonskou agendou, jako jsou 
inovace, výzkum a lidský kapitál;

2. vítá skutečnost, že členské státy směřovaly investice v celkové výši 86 miliard eur 
přednostně do výzkumu, vývoje a inovací; zdůrazňuje význam regionálního rozměru 
inovací; vítá skutečnost, že více než polovina celkové částky bude investována do zvýšení 
inovační kapacity podniků;

3. vyjadřuje vážné znepokojení nad poměrně omezeným množstvím finančních prostředků 
vyhrazených na opatření k boji proti změně klimatu a ke zlepšení energetické účinnosti
a obnovitelných zdrojů energie; je přesvědčen, že v této oblasti je třeba vynaložit 
mnohem více finančních prostředků; domnívá se, že s ohledem na přezkum využívání 
strukturálních fondů v polovině období musí být k dosažení těchto cílů zavedeny 
účinnější pokyny EU a je nutno vyčlenit více finančních zdrojů a zejména, že by mělo být 
požadováno, aby alespoň 5 % těchto prostředků ze strukturálních fondů bylo použito na 
zvýšení energetické účinnosti stávajících budov; v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby 
navázala na závěry zasedání Rady ve složení pro konkurenceschopnost ve dnech 9.–10. 
října 2008 o energetické účinnosti; zdůrazňuje klíčovou úlohu a potenciál rozvoje, jakou 
představují energie z obnovitelných zdrojů pro regiony EU, a to jak za účelem vytvoření 
pracovních příležitostí, tak podpory udržitelného místního rozvoje; vyzývá Komisi, aby 
zvážila všechny možnosti financování až 12 předváděcích elektráren s technologií 
zachycování a uchovávání uhlíku do roku 2015 a předložila včas své návrhy;

4. považuje finanční zdroje vyčleněné na transevropské energetické sítě za nedostatečné, 
vzhledem k tomu, že hrají klíčovou úlohu při dokončování vnitřního trhu s energií;

5. je přesvědčen, že průmyslová politika musí být podporována prostřednictvím 
strukturálních fondů tak, aby se zvýšila konkurenceschopnost členských států a EU; 
podporuje tudíž prioritní roli politiky soudržnosti při uvolňování obchodního potenciálu,
a to zejména v případě malých a středních podniků;

6. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit specifické potřeby nových členských států v oblasti 
investic do základního rozvoje infrastruktury, což je nezbytný předpoklad pro dosažení 
lisabonských cílů.

7. domnívá se, že rozvoj oblastí konkurenceschopnosti v rámci strukturálních fondů má 
zásadní význam, protože představují značný potenciál pro vytváření dobře placených 
pracovních míst a vedou ke vyššímu růstu, je však důležitý i pro snížení tlaku velkých 
konglomerací; v tomto ohledu vítá pokračování programu URBAN a domnívá se, že je 
třeba oživit městské oblasti a modernizovat stárnoucí městské infrastruktury;
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8. zdůrazňuje význam slučování kapacit pro spolupráci a účinné čerpání z dostupných fondů 
za použití všech dostupných prostředků včetně výměn osvědčených postupů, 
informačních kampaní, společných akcí, výměn nových technologií a rozvoj partnerství, 
vzhledem k tomu, že to sebou přinese účinné provádění probíhajících programů 
spolupráce a zvýší to schopnost nových členských států čerpat z těchto fondů;

9. zdůrazňuje význam vytváření a uplatňování speciálních programů v regionech, kde jsou 
převažující průmyslové aktivity v úpadku, s cílem podpořit aktivity hospodářské 
rekonstrukce, které jsou odpovědné za výrazné zvýšení důležitosti terciárního sektoru
v hospodářství;

10. zdůrazňuje potřebu zaměřit se také na politiku soudržnosti ve venkovských oblastech 
vzhledem k tomu, že územní soudržnost může být dosažena pouze rozvojem rovnováhy 
mezi městem a venkovem;

11. domnívá se, že populační otázky představují pro členské státy zásadní výzvu v souvislosti 
se snižujícím se počtem obyvatelstva a jeho stárnutím ve velké většině z nich; 
zdůrazňuje, že sdělení Komise KOM(2008)0301 se tímto aspektem dostatečně nezabývá;

12. domnívá se, že transparentnost při přidělování finančních zdrojů a zjednodušení 
administrativy usnadňující dostupnost informací pro možné příjemce finančních zdrojů 
jsou důležitým předpokladem pro dosažení všeobecných cílů politiky soudržnosti;
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