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Predmet: Industrijska politika 

Parlament pozdravlja odgovor Komisije na njegov zajednički prijedlog rezolucije od 5. srpnja 2017., u 
obliku komunikacije naslovljene „Ulaganje u pametnu, inovativnu i održivu industriju: Obnovljena 
strategija industrijske politike EU-a” i priloženog popisa ključnih mjera. To je važan prvi korak prema 
stvaranju industrijske strategije EU-a usmjerene na budućnost. Međutim, kratkoročno i srednjoročno 
gledano: 

1. Kada će Komisija predstaviti sveobuhvatnu industrijsku strategiju EU-a, u sklopu koje nijedna 
regija neće biti zanemarena, usmjerenu na reindustrijalizaciju Europe do 2030. i nakon toga, te 
koja će obuhvaćati mjerljive srednjoročne i dugoročne strateške ciljeve popraćene akcijskim 
planom s konkretnim mjerama, uključujući proračunske mjere, koji će se ocjenjivati na godišnjoj 
osnovi kako bi se procijenili napredak i uspješna provedba strategije u cjelini? 

2. Koje će mjere Komisija poduzeti kako bi pružila potporu sektorima i ključnim tehnologijama koji 
su od presudne važnosti za zadržavanje i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i održivi rast? 

3. Kako će Komisija osigurati da novi i postojeći financijski instrumenti i mjere efektivno pomažu u 
sprečavanju izmještanja emisija ugljika, posebice u energetski intenzivnim industrijama, kako bi 
se izbjegli daljnje premještanje proizvodnje i deindustrijalizacija u EU-u? 

4. S obzirom na to da još nije ostvaren cilj da se do 2020. barem 20 % BDP-a Europske unije 
generira u području proizvodnih industrija, koje se mjere, posebno one primjenjive na 
mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, namjeravaju poduzeti? Koje je srednjoročne ciljeve 
Komisija spremna ostvariti do 2030. i koje će konkretne mjere poduzeti u cilju pružanja potpore 
ženskom poduzetništvu? 

5. Kako će Komisija riješiti pitanje poduzeća sa sjedištem u inozemstvu, posebno onih u državnom 
vlasništvu, koja njihove vlade podupiru na načine koji su za subjekte sa sjedištem u EU-u 
zabranjeni propisima jedinstvenog tržišta EU-a? 

6. Kako će Komisija osigurati da se istraživanjem i razvojem u Europi izravno doprinosi održivom 
industrijskom rastu? 

7. Hoće li Komisija iskoristiti ovu priliku da predstavi sveobuhvatan, dugoročni okvir industrijske 
politike za kulturne i kreativne industrije, sukladno zahtjevu Parlamenta, kako bi se ostvario njihov 
puni potencijal za stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i rasta, poboljšao njihov pristup financiranju i 
potaknula njihova konkurentnost? 

8. Kada će Komisija pružiti procjenu učinka uključivanja industrijske politike u strateške inicijative 
EU-a poduzete od početka 2015.? 
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