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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o strednodobom hodnotení priemyselnej politiky – príspevok k Stratégii EÚ pre rast a 
zamestnanosť
(2007/2257(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Strednodobé hodnotenie priemyselnej 
politiky – Príspevok k Stratégii EÚ pre rast a zamestnanosť (KOM(2007)0374) 
a sprievodný pracovný dokument (SEC(2007)0917),

– so zreteľom na závery Rady pre hospodársku súťaž z 22. a 23. novembra 2007,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Malé a stredné podniky – kľúč 
k dosahovaniu vyššieho rastu a zamestnanosti. Priebežné preskúmanie modernej politiky 
MSP (KOM(2007)0592),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Iniciatíva vedúcich trhov pre Európu 
(KOM(2007)0860),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2006 s názvom Rámcová politika posilnenia 
výroby v EÚ – smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o dokumente s názvom Čas zaradiť 
vyššiu rýchlosť – vytváranie Európy podnikania a rastu2,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre hospodárske a menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
(A6-0000/2008),

A. keďže priebežná revízia Komisie týkajúca sa priemyselnej politiky skúma pokrok 
dosiahnutý pri vykonávaní integrovaného prístupu k priemyselnej politike v roku 2005 
a ustanovuje opatrenia, ktoré je potrebné prijať v nadchádzajúcich rokoch,

B. keďže priemysel v EÚ prispieva viac ako 80 % k výdavkom súkromného sektora na 
výskum a vývoj a inovatívne produkty, ktoré vyrába, tvoria asi tri štvrtiny vývozu EÚ, a 
teda zohráva dôležitú úlohu pri transformácii EÚ na hospodárstvo založené na 
vedomostiach,

C. keďže v porovnaní s inými regiónmi, napr. USA alebo Áziou, sa priemysel v EÚ pomerne 
pomaly prispôsobuje meniacej sa situácii na trhu a novému technologickému rozvoju 
v dôsledku prísnej regulácii trhu,

                                               
1  Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s. 646.
2  Ú. v. EÚ C 316 E, 22.12.2006, s. 378.
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D. keďže trendy ako globalizácia, technologické zmeny a trvalo udržateľný rozvoj ponúkajú 
významné, doteraz nevyužité možnosti pre priemyselný sektor v EÚ,

1. víta oznámenie Komisie, v ktorom hodnotí pokrok dosiahnutý pri uskutočňovaní 
integrovanej priemyselnej politiky;

2. berie na vedomie pokrok dosiahnutý prostredníctvom horizontálnych aktivít a aktivít 
špecifických pre príslušné odvetvie a víta nové odvetvové iniciatívy v oblasti spracovania 
potravín a elektrotechnického priemyslu;

3. je presvedčený, že hlavnou úlohou priemyselnej politiky EÚ je zaviesť náležité rámcové 
podmienky na rozvoj podnikov, priemyselné investície, inováciu a tvorbu pracovných 
miest a osobitný význam treba venovať potrebám malých a stredných podnikov (MSP);

4. vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie na odstránenie nepotrebných administratívnych 
prekážok, ktoré sťažujú prístup k vnútornému trhu, aby zjednodušila a zlepšila regulačné 
prostredie a znížila administratívnu záťaž pre podniky, okrem iného, zabezpečením toho, 
že sa bude dosahovať pokrok v 13 prioritných oblastiach ustanovených v akčnom pláne 
Komisie, ktorý sa týka znižovania administratívnej záťaže, a vykonávaním druhého balíka 
zrýchlených opatrení na odstraňovanie administratívnych prekážok;

5. naliehavo žiada členské štáty, aby pokročili pri stanovovaní a dosahovaní ambicióznych 
národných cieľov v oblasti zníženia administratívnej záťaže, najmä tých, ktoré 
povzbudzujú rast a rozvoj MSP, ako sú zjednodušené požiadavky podávania správ 
a výnimky;

6. vyzýva Komisiu, aby zaujala súdržný prístup k MSP vo všetkých politikách EÚ tým, 
že náležite uplatní tzv. zásadu „mysli najskôr na malých“;

7. dôrazne podporuje pripravovaný zákon o malých podnikoch; je presvedčený, že by to mal 
byť legislatívny návrh a mal by zahrnúť nové, konkrétne iniciatívy s cieľom znížiť 
regulačnú záťaž pre MSP, aby sa im uľahčil prístup k vnútornému trhu a postupom 
verejného obstarávania a zabezpečil primeraný prístup k finančným zdrojom 
a k infraštruktúre výskumu;

8. zdôrazňuje, že dohoda Bazilej II1je dôležitá pre ovplyvňovanie správania bánk 
a ich ochoty poskytovať pôžičky zákazníkom, ktorí sú v pomerne vysokej miere rizikoví, 
vrátane MSP; pokladá tento vývoj za zásadný pri podpore MSP v investovaní do výskumu 
zameraného na podnikanie a uskutočňovaní tohto výskumu;

9. zastáva názor, že ciele EÚ v oblasti životného prostredia by sa nemali považovať za 
hrozbu pre priemysel, ale za príležitosť získať výhodu prvého kroku, a z priemyslu v EÚ 
vytvoriť celosvetovú vedúcu silu v oblasti ekologicky priaznivých a sociálne prijateľných 
technológií, výrobkov a služieb;

10. domnieva sa, že akčný plán navrhovaný Komisiou pre trvalo udržateľnú priemyselnú 

                                               
1 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel 
Committee on Banking Supervision, jún 2004.
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politiku by mal zaviesť rámec postupnej premeny smerom k nízkouhlíkovému energeticky 
účinnému priemyslu, ktorý je efektívny z hľadiska zdrojov; je presvedčený, že iniciatíva 
vedúceho trhu by v tomto úsilí mohla mať dôležitú úlohu;

11. zdôrazňuje najmä, že v EÚ je potrebný trvalo udržateľný a vyvážený rozvoj, a to z 
územného hľadiska aj so zreteľom na rozsah projektov; je presvedčený, že skutočne 
vyvážený prístup je jediným spôsobom, ako podnecovať rozvoj priemyslu v EÚ, 
zabezpečiť nové príležitosti na tvorbu pracovných miest a podporovať úspešné regióny 
v EÚ;

12. upozorňuje na to, že z krátkodobého hľadiska by sa mal vziať do úvahy vplyv energeticky 
náročných priemyselných odvetví v EÚ na medzinárodnú konkurencieschopnosť, aby sa 
zabránilo presunu emisií uhlíka a nezamestnanosti; v tejto súvislosti naliehavo žiada 
Komisiu, aby aktívne podporovala uzatváranie globálnych odvetvových dohôd, ktoré 
môžu v celosvetovom meradle znížiť vplyv osobitných priemyselných odvetví na životné 
prostredie a zabezpečiť rovnaké východiskové podmienky;

13. upozorňuje na súčasný vývoj týkajúci sa prístupu k surovinám; poukazuje na to, že EÚ je 
úplne závislá od dovozu určitých kovov a vyzýva Komisiu, aby navrhla integrovaný 
prístup k zabezpečovaniu trvalo udržateľného prístupu k surovinám;

14. pripomína, že významná štrukturálna zmena spôsobila presun v zamestnanosti smerom 
k službám súvisiacim s priemyslom; podporuje preto ohlásenú iniciatívu v oblasti 
priemyslu a služieb, ktorá bude analyzovať odvetvie služieb a vplyv služieb na 
konkurencieschopnosť; upozorňuje Komisiu predovšetkým na zlepšenie kvality, 
produktivity a hodnoty služieb poskytovaných pre priemysel, najmä obchodných služieb 
náročných na vedomosti;

15. zdôrazňuje skutočnosť, že inovatívne výrobky, ktoré tvoria 73 % vývozu EÚ, vo výraznej 
miere posilňujú konkurenčnú výhodu EÚ; poznamenáva však, že EÚ stále zaostáva za 
Spojenými štátmi americkými a Japonskom, pokiaľ ide o inováciu, najmä vo výskume 
a vývoji v oblasti podnikania; je preto presvedčený, že programy financované 
Spoločenstvom ako siedmy rámcový program pre výskum a technický 
rozvoj, demonštračné činnosti, rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu 
a Európsky inštitút pre inováciu a technológiu by sa mali využívať v plnej miere; v tomto 
ohľade víta iniciatívu vedúcich trhov ako príspevok k uvoľneniu trhového potenciálu pre 
inovatívne produkty a služby;

16. domnieva sa, že s cieľom oživiť inováciu v EÚ je podstatné, aby sa podporovali činnosti 
súvisiace s vynálezmi a chránili produkty objavnej činnosti; poukazuje preto na význam 
transparentnej, zjednodušenej politiky v oblasti práv duševného vlastníctva a politiky, 
ktorá sa v súčasnosti presadzuje; vyzýva Radu, aby čo najskôr zaviedla európsky patent 
a vyzýva Komisiu, aby pokračovala v boji proti falšovaniu a usilovala sa o nájdenie 
globálnych riešení v tejto oblasti, ktoré by sa zakladali predovšetkým na európskych 
vzoroch;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.



PE400.514v01-00 6/8 PR\704487SK.doc

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Aby bolo možné v plnej miere využívať hospodársky potenciál EÚ a splniť lisabonské ciele, 
treba zabezpečiť silný a zdravý priemyselný základ. Priemysel okrem toho zohráva ústrednú 
úlohu pri transformovaní nášho hospodárstva na hospodárstvo založené na vedomostiach, 
pričom priemysel EÚ prispieva viac ako 80 % k výdavkom súkromného sektora na výskum 
a vývoj a jeho inovatívne výrobky zabezpečujú približne 75 % vývozu EÚ.

Priemysel EÚ je vo všeobecnosti životaschopný a dynamický. Čelí však dôležitým výzvam, 
ako sú rýchle technologické zmeny, intenzívny a rastúci konkurenčný tlak a potreba prispieť 
k splneniu európskych environmentálnych cieľov.

V roku 2005 bol vypracovaný politický rámec s konkrétnymi odporúčaniami pre sektorové 
opatrenia na podporu rastu, produktivity a konkurencieschopnosti. Zaviedlo sa sedem 
hlavných medziodvetvových iniciatív (iniciatíva zameraná na práva duševného vlastníctva 
a proti falšovaniu, skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energetiku a životné 
prostredie, vonkajšie hľadiská konkurencieschopnosti a prístupu na trh, nový program 
zjednodušovania právnych predpisov, zlepšovanie kvalifikácií pre jednotlivé odvetvia, 
riadenie štrukturálnych zmien v spracovateľskom priemysle, integrovaný európsky prístup 
k priemyselnému výskumu a inovácii). Okrem toho bolo vypracovaných sedem odvetvových 
iniciatív (farmaceutické fórum, revízia v polovici obdobia uplatňovania stratégie pre vedy 
o živej prírode a biotechnológiu, skupina na vysokej úrovni pre obranný priemysel, európsky 
vesmírny program, pracovná skupina pre konkurencieschopnosť, dialóg o politikách v oblasti 
strojárenstva).

Toto oznámenie sleduje pokrok, ktorý bol dosiahnutý prostredníctvom horizontálnych 
a odvetvových opatrení ustanovených v roku 2005. Podľa tejto revízie v polovici obdobia nie 
je potrebné uskutočniť zásadnú zmenu politiky. Komisia však plánuje posilniť niektoré 
prebiehajúce projekty a zaviesť nové iniciatívy so zreteľom na najnovšie výzvy. V oznámení 
sú ohlásené tieto horizontálne opatrenia:

 iniciatíva zameraná na zoskupenia
 iniciatíva týkajúca sa vedúcich trhov
 akčné programy zamerané na normy
 akčný plán zameraný na trvalo udržateľnú priemyselnú politiku
 priemysel a služby

Ďalej sa uskutočnia dve nové odvetvové iniciatívy:
 potravinársky priemysel
 Electra (elektrotechnika)

Toto oznámenie je vítané. Hlavnou úlohou priemyselnej politiky na úrovni EÚ je ustanoviť 
náležité rámcové podmienky pre rozvoj podnikov, investície do priemyslu, inovácie a tvorbu 
pracovných miest. Tieto rámcové podmienky sa však môžu líšiť podľa jednotlivých odvetví. 
Preto vrelo vítame odvetvové iniciatívy, ktoré zohľadňujú osobitné podmienky jednotlivých 
sektorov a navrhujú individuálnu kombináciu politík vhodnú pre osobitné príležitosti a výzvy, 
ktorým čelia. Tieto odvetvové iniciatívy by mal posilniť horizontálny prístup k odstraňovaniu 
prekážok, ktorým čelí priemysel EÚ počas svojho vývoja k hodnotnejším a kvalitnejším 



PR\704487SK.doc 7/8 PE400.514v01-00

SK

výrobkom. Spravodajca by sa chcel sústrediť na tri horizontálne témy:

Zlepšenie právnej úpravy:
Komplikované právne prostredie a byrokracia zostávajú jednou z najväčších prekážok pre 
priemysel. Platí to najmä pre malé a stredné podniky, pretože práve tie pociťujú dôsledky 
nadmernej byrokracie ako prvé (odhaduje sa, že malý podnik potrebuje v priemere asi 
desaťkrát viac prostriedkov na zamestnanca, aby splnil zákonné povinnosti, ako veľký 
podnik). Preto majú opatrenia na zlepšenie právnej úpravy najdôležitejší význam pre 
zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Komisia by mala zvýšiť svoje 
úsilie na odstránenie nepotrebných administratívnych prekážok, ktoré sťažujú prístup 
k vnútornému trhu, aby zjednodušila právne prostredie a znížila administratívnu záťaž pre 
podniky (okrem iného zabezpečením toho, že sa bude dosahovať pokrok v 13 prioritných 
oblastiach ustanovených v akčnom pláne Komisie, aby sa do roku 2012 zaznamenalo 25 % 
zníženie administratívnej záťaže, a vykonávaním druhého balíka zrýchlených opatrení na 
odstraňovanie administratívnych prekážok). Ale program zlepšovania právnej úpravy 
nemožno uskutočňovať iba na európskej úrovni. Aby sa zaručili skutočné hospodárske 
výhody pre podniky v EÚ, aj členské štáty by si mali v súvislosti so znižovaním 
administratívnej záťaže stanoviť a dosahovať vlastné ambiciózne národné ciele, najmä také, 
ktoré povzbudzujú rast a rozvoj malých a stredných podnikov (t. j. zjednodušené požiadavky 
podávania správ a výnimky).

Malé a stredné podniky:
Malé a stredné podniky sú so zreteľom na svoj inovatívny potenciál, dynamiku a pružnosť 
jedným z hlavných hnacích síl hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti v Európe. 
Z tohto hľadiska je dôležité podporovať rast malých a stredných podnikov. Túto podporu 
možno poskytnúť zabezpečením prístupu k finančným zdrojom (rizikový kapitál) 
a k infraštruktúre výskumu (politika vytvárania zoskupení). Podporu je možné prejaviť aj 
tým, že v prístupe k malým a stredným podnikom sa zachová súdržnosť v rámci rozličných 
politík EÚ (okrem iného riadnym uplatňovaním tzv. zásady „mysli najskôr na malých“ pri 
politickom rozhodovaní). Prístup malých a stredných podnikov na trhy môže byť náročnejší 
ako pre veľké spoločnosti. Iniciatívy ako štandardizácia, ochrana práv duševného vlastníctva 
a dostupnosť ľahko prístupných informácií sú preto pre ne osobitne dôležité. Veľmi 
významnou iniciatívou zameranou na pomoc malým a stredným podnikom je vyhlásený 
zákon o malých podnikoch. Tento akt by mal zahrnovať nové, konkrétne opatrenia, ktoré 
znížia záťaž právnej úpravy pre malé a stredné podniky, uľahčia ich prístup na jednotný trh 
a k verejnému obstarávaniu a pomôžu malým a stredným podnikom čeliť problémom 
globalizácie a zmeny klímy, napr. tým, že im poskytnú finančné a ľudské zdroje potrebné pre 
rozvoj a zmenu. Čo sa týka podpory a rastu malých a stredných podnikov, je dôležité 
vyhodnotiť úspechy, ktoré už dosiahli niektoré členské štáty, napríklad vytvorením 
špecializovaného vnútroštátneho mechanizmu pre spoluprácu v oblasti vykonávania, 
monitorovania a posudzovania politík na podporu malých a stredných podnikov. Z tohto 
hľadiska je veľmi vítaná iniciatíva slovinského predsedníctva zorganizovať na jar 2008 
konferenciu, ktorej cieľom je premena národných osvedčených postupov na postupy 
uplatňované na európskej úrovni.

Trvalo udržateľný rozvoj:
Konkurencieschopnosť priemyslu EÚ je podnecovaná postupným prechodom na 
nízkouhlíkové energeticky účinné hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska zdrojov. Ciele 
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v oblasti ochrany životného prostredia súvisiace so znížením emisií skleníkových plynov a so 
zvýšením energetickej účinnosti by sa nemali pokladať za ohrozenie priemyslu. Vďaka 
výhode prvého kroku by mohla Európa získať vo svete vedúce postavenie, čo sa týka 
technológií, výrobkov a služieb, ktoré sú sociálne prijateľné a šetrné k životnému prostrediu. 
Túto jedinečnú príležitosť by mali využiť tak priemyselné podniky v EÚ, ako aj tvorcovia 
politiky. Ohlásený akčný plán pre trvalo udržateľnú priemyselnú politiku by mal preto 
zavádzať rámec na urýchlenie ekologickej inovácie a rozvoja nových trhov (čo už do určitej 
miery plní iniciatíva vedúcich trhov). Z krátkodobého hľadiska by sa mal vziať do úvahy 
vplyv energeticky intenzívnych priemyselných odvetví v EÚ, aby sa zabránilo „vývozu 
znečistenia a dovozu nezamestnanosti“. Mohlo by sa to dosiahnuť podporou celosvetových 
odvetvových dohôd, ktoré by viedli k zmierneniu účinku určitých priemyslových odvetví na 
životné prostredie na celom svete, a súčasne zaručením rovných podmienok.  Trvalo 
udržateľný rozvoj by mal ďalej zohľadňovať vyvážený rozvoj celej EÚ, čo znamená, že je 
okrem veľkých priemyslových odvetví a projektov treba podporovať aj odvetvia a projekty 
menších rozmerov.

Na záver treba spomenúť zásadný význam spojitosti s Lisabonskou stratégiou. Priemyselná 
politika je a mala by i naďalej byť dôležitou súčasťou právomoci členských štátov. Aby však 
tieto politiky boli skutočne účinné, mala by sa posilniť previazanosť medzi opatreniami 
priemyselnej politiky na vnútroštátnej a európskej úrovni. Preto je nutné, aby sa 
v nasledujúcom lisabonskom cykle (2008 – 2010) kládol väčší dôraz na priemyselnú politiku, 
malé a stredné podniky a podnikanie.
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