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NÁVRHY

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

1. víta silnú väzbu medzi novou politikou súdržnosti na roky 2007 – 2013 a lisabonskou 
agendou; s uspokojením konštatuje, že zo sumy 347 miliárd EUR vyhradených na politiku 
súdržnosti je viac než 65 % určených na výdavky spojené s plnením lisabonskej agendy, 
ako sú inovácie, výskum a ľudský kapitál;

2. víta skutočnosť, že členské štáty si ako prioritu stanovili investície do výskumu a vývoja a 
inovácií, pričom tieto investície dosiahli celkovú sumu 86 miliárd EUR; zdôrazňuje 
dôležitosť regionálneho rozmeru pre inovácie; víta skutočnosť, že viac ako polovica 
celkovej sumy bude investovaná do zlepšenia inovačnej kapacity podnikov;

3. vyjadruje hlboké znepokojenie nad pomerne obmedzeným množstvom finančných 
prostriedkov vyhradených na opatrenia na boj proti zmene klímy a na zlepšenie 
energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie; je presvedčený, že táto oblasť si 
vyžaduje oveľa viac investícií; domnieva sa, že vzhľadom na revíziu implementácie 
štrukturálnych fondov v polovici obdobia je nutné vyčleniť na dosiahnutie týchto cieľov 
prísnejšie usmernenia EÚ a viac finančných prostriedkov, a že by sa predovšetkým malo 
vyžadovať, aby sa aspoň 5 % štrukturálneho financovania využilo na zlepšenie 
energetickej účinnosti existujúcich domov; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala na závery Rady pre konkurencieschopnosť o energetickej účinnosti z 9. a 10. 
októbra 2008; zdôrazňuje kľúčovú úlohu a rozvojový potenciál, ktoré pre regióny EÚ 
predstavujú obnoviteľné energie, a to tak z hľadiska tvorby pracovných miest, ako 
aj podpory trvalo udržateľného rozvoja na miestnej úrovni; vyzýva Komisiu, aby zvážila 
všetky možnosti financovania výstavby až 12 demonštračných zariadení umožňujúcich 
zachytávanie a skladovanie oxidov uhlíka do roku 2015 a aby včas predložila svoje 
návrhy;

4. považuje finančné prostriedky určené na transeurópske energetické siete za nedostatočné, 
nakoľko sú nevyhnutné na dobudovanie vnútorného trhu s energiami;

5. je presvedčený, že priemyselná politika musí byť podporovaná zo štrukturálnych fondov 
tak, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť členských štátov a EÚ; podporuje preto prioritu 
v rámci politiky súdržnosti, a to uvoľniť podnikateľský potenciál, najmä v prípade MSP;

6. zdôrazňuje nutnosť brať do úvahy osobitnú potrebu nových členských štátov investovať 
do rozvoja základnej infraštruktúry, čo je predpoklad na dosiahnutie lisabonských cieľov;

7. domnieva sa, že rozvoj oblastí konkurencieschopnosti v rámci štrukturálnych fondov je 
kľúčový, pretože poskytuje značný potenciál na vytvorenie dobre platených pracovných 
miest a na tvorbu rastu, ale aj na zníženie tlaku na veľké mestské aglomerácie; v tejto 
súvislosti víta pokračovanie programu URBAN a zastáva názor, že je potrebné oživiť 
mestské oblasti a obnoviť starnúce mestské infraštruktúry;

8. zdôrazňuje, že je dôležité posilniť kapacity pre spoluprácu a účinné absorbovanie 
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dostupných financií, a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, vrátane 
výmeny osvedčených postupov, informačných kampaní, spoločných opatrení, výmeny 
nových technológií a rozvoja partnerstiev, pretože tento krok prispeje k účinnému 
vykonávaniu uskutočňovaných programov spolupráce, a najmä zvýši absorpčnú 
schopnosť nových členských štátov;

9. zdôrazňuje význam vypracovania a uskutočňovania osobitných programov v regiónoch, 
kde sú prevládajúce priemyselné činnosti postihnuté úpadkom, s cieľom podporiť 
činnosti hospodárskej obnovy, ktoré sú schopné výrazne zvýšiť význam terciárneho 
sektora v hospodárstve;

10. zdôrazňuje, že politiku súdržnosti treba zacieliť aj na vidiecke oblasti, pretože územnú 
súdržnosť možno dosiahnuť iba rozvíjaním rovnováhy medzi mestami a vidiekom;

11. je presvedčený, že populačná problematika predstavuje pre členské štáty kľúčovú úlohu, 
ktorá v prípade veľkej väčšiny z nich súvisí s poklesom počtu obyvateľstva a jeho 
starnutím; zdôrazňuje, že oznámenie Komisie KOM(2008)0301 sa touto otázkou 
nezaoberá dostatočne;

12. domnieva sa, že transparentnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov a zjednodušenie 
administratívy, ktoré uľahčí prístup prípadných príjemcov prostriedkov z fondov 
k informáciám, sú kľúčovými predpokladmi dosiahnutia celkových cieľov politiky 
súdržnosti.
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