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Otázka na ústne zodpovedanie O-000067/2016 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Jerzy Buzek 
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 

Vec: Konkurencieschopnosť európskeho železničného zásobovacieho odvetvia 

Európske železničné zásobovacie odvetvie má strategický význam pre priemyselný rast, pracovné 
miesta, inovácie a presun na udržateľnú mobilitu. Vzhľadom na to, že železničné zásobovacie odvetvie 
EÚ je ohrozené agresívnou a štátom podporovanou expanziou konkurentov z tretích krajín, Parlament 
žiada o objasnenie týchto otázok: 

1. Vzhľadom na rozvoj výskumu a vývoja v iných častiach sveta a dlhú zriaďovaciu fázu spoločnej 
iniciatívy v oblasti technológií Shift 2 Rail (S2R), ako môže Komisia urýchliť vykonávanie tejto 
iniciatívy? Aké je predbežné hodnotenie po prvej výzve na predkladanie návrhov a ako možno 
zlepšiť účasť malých a stredných podnikov? Ako môže Komisia podporiť lepšie využitie 
prostriedkov programu Horizont 2020, európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a Európskeho fondu pre strategické investície a zabezpečiť súlad medzi týmito nástrojmi 
v prospech európskeho železničného zásobovacieho odvetvia? 

2. Mnohé podniky v železničnom zásobovacom odvetví sú MSP. Ako mieni Komisia zlepšiť 
podnikateľské prostredie v tomto odvetví, najmä so zreteľom na prioritné oblasti verejnej 
konzultácie o revízii iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu? Prečo Komisia nenavrhla revíziu 
tento iniciatívy? 

3. Je rozhodujúce stimulovať dopyt po železničnom vybavení, či už v záujme vytvorenia odbytu pre 
európskych železničných zásobovateľov, alebo v záujme dosiahnutia modálneho prechodu na 
železničnú dopravu. Ako mieni Komisia podnietiť európsky trh so železničným zariadením, najmä 
inovatívnym zariadením s vysokou pridanou hodnotou? 

4. Z medzinárodného hľadiska musí európske železničné zásobovacie odvetvie konkurovať 
podnikom napríklad z Číny, ktoré majú pevnú podporu štátu, napr. v podobe priaznivých 
vývozných úverov. Ako Komisia zabezpečuje spravodlivé podmienky v celosvetovej hospodárskej 
súťaži v železničnom zásobovacom odvetví? Ako bude ovplyvnené železničné zásobovacie 
odvetvie tým, ak Čína získa štatút trhového hospodárstva, ktorý môže ďalej ohroziť európske 
pracovné miesta? Berie Komisia do úvahy železničné zásobovacie odvetvie v bilaterálnych 
a multilaterálnych dohodách s tretími krajinami a do akej miery tieto dohody uľahčujú prístup 
európskych dodávateľov ku kľúčovým trhom, akým je Japonsko, Čína a USA? Vidí Komisia ďalší 
priestor na posilnenie spolupráce medzi európskymi podnikmi k železničnom zásobovacom 
odvetví (napríklad prostredníctvom strategických partnerstiev a aliancií), aby sa zlepšila 
konkurencieschopnosť voči veľkým konkurentom z krajín mimo EÚ? Zvažuje Komisia v tejto 
súvislosti prehodnotenie súčasného súboru predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže? 

5. Kedy môžeme očakávať integrovanú a ucelenú stratégiu v oblasti priemyselnej politiky, ktorá 
zvýrazní špecifické a strategické postavenie odvetví, akým je železničné zásobovacie odvetvie, 
a ktorá ponúkne nápady o tom, ako prepojiť zachovanie vysokej úrovne vertikálnej výroby 
v Európe so širším úsilím v oblasti reindustrializácie? 
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