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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vmesnem pregledu industrijske politike – Prispevek k strategiji EU za rast in delovna 
mesta
(2007/2257(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Vmesni pregled industrijske politike – Prispevek k 
strategiji EU za rast in delovna mesta“ (KOM(2007)0374) ter priloženega delovnega 
dokumenta služb Komisije (SEC(2007)0917),

– ob upoštevanju sklepov Sveta za konkurenco z dne 22. in 23. novembra 2007,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Mala in srednje velika podjetja – ključna za 
zagotavljanje rasti in delovnih mest – Vmesni pregled sodobne politike MSP“ 
(KOM(2007)0592),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Pobuda za vodilni trg za Evropo“ (KOM(2007)0860),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2006 o političnem okviru za krepitev 
proizvodnje EU – za celovitejši pristop k industrijski politiki1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2006 o času za višjo prestavo –
ustvarjanje Evrope podjetništva in rasti2,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 
(A6-0000/2008),

A. ker vmesni pregled industrijske politike, ki ga je pripravila Komisija, ocenjuje napredek 
pri izvajanju celovitega pristopa k industrijski politiki od leta 2005 in določa ukrepe, ki jih 
je treba sprejeti v naslednjih letih,

B. ker industrija v EU povzroča več kot 80 % izdatkov zasebnega sektorja za raziskave in 
razvoj, industrijska proizvodnja inovativnih izdelkov pa pomeni približno tri četrtine 
izvoza EU, zato ima industrija pomembno vlogo pri preoblikovanju gospodarstva EU v na 
znanju temelječe gospodarstvo,

C. ker se industrija v EU v primerjavi z drugimi regijami, kot so Združene države ali Azija, 
zaradi strogih tržnih predpisov še vedno sorazmerno počasi prilagaja spreminjanju razmer 
na trgu in novemu tehnološkemu razvoju,

D. ker gibanja, kot so globalizacija, tehnološke spremembe in trajnostni razvoj, 

                                               
1 UL C 303 E, 13.12.2006, str. 646.
2 UL C 316 E, 22.12.2006, str. 378.
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industrijskemu sektorju v EU zagotavljajo pomembne in še neizkoriščene možnosti,

1. pozdravlja sporočilo Komisije, ki ocenjuje napredek pri izvajanju celovite industrijske 
politike;

2. ugotavlja napredek pri horizontalnih in sektorskih ukrepih ter pozdravlja nove sektorske 
pobude na področjih predelave živil in elektroindustrije;

3. meni, da je glavna vloga industrijske politike EU zagotavljanje ustreznih okvirnih pogojev 
za razvoj podjetij, industrijska vlaganja, inovacije in ustvarjanje delovnih mest, zlasti ob 
upoštevanju potreb malih in srednje velikih podjetij;

4. poziva Komisijo, naj okrepi svoje prizadevanje za odpravljanje nepotrebnih upravnih ovir, 
ki otežujejo dostop do notranjega trga, ter poenostavi in izboljša zakonodajni okvir in 
zmanjša upravno breme za podjetja, med drugim z zagotovitvijo razvoja 13 prednostnih 
področij iz akcijskega načrta Komisije, da se zmanjša upravno breme in izvede drugi 
paket „hitrih“ ukrepov za odpravo upravnih ovir;

5. poziva države članice, naj dosežejo napredek pri določanju in uresničevanju ambicioznih 
nacionalnih ciljev za zmanjšanje upravnega bremena, zlasti tistih, ki spodbujajo rast in 
razvoj malih in srednje velikih podjetij, kot so poenostavljene zahteve in izjeme glede 
poročanja;

6. spodbuja Komisijo, naj uporabi skladen pristop k malim in srednje velikim podjetjem v 
vseh politikah EU s pravilno uporabo tako imenovanega načela „najprej razmišljaj v 
malem“;

7. odločno podpira prihodnji tako imenovani „Akt o malem gospodarstvu“; meni, da mora 
biti ta akt zakonodajni predlog in mora vključevati nove konkretne pobude za zmanjšanje 
regulatorne obremenitve za mala in srednje velika podjetja, da se jim omogoči dostop do 
notranjega trga in postopkov javnih naročil ter ustrezen dostop do virov financiranja in 
raziskovalne infrastrukture;

8. poudarja pomen sporazuma Basel II1 pri vplivanju na ravnanje bank in njihovo 
pripravljenost za dodeljevanje posojil strankam s sorazmerno visokim tveganjem, 
vključno z malimi in srednje velikimi podjetji; meni, da ta razvoj pomembno pomaga 
malim in srednje velikim podjetjem pri vlaganju v poslovno usmerjene raziskave in 
njihovem izvajanju;

9. meni, da se okoljski cilji EU ne smejo obravnavati kot grožnja industriji, ampak kot 
priložnost, da EU pridobi prednost prvega akterja ter da industrija EU postane vodilna na 
svetu na področju okolju prijaznih in družbeno sprejemljivih tehnologij, izdelkov in 
storitev;

10. meni, da mora predlagani akcijski načrt Komisije o trajnostni industrijski politiki 
vzpostaviti okvir za postopen prehod k industriji, ki temelji na majhni proizvodnji ogljika, 

                                               
1 Mednarodno približevanje merjenja kapitalske ustreznosti in kapitalskih standardov: spremenjeni okvir, 
Baselski odbor za bančni nadzor, junij 2004.
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energetski učinkovitosti in učinkovitosti virov; meni, da bi lahko imela pobuda za vodilni 
trg pomembno vlogo na tem področju;

11. zlasti poudarja potrebo po trajnostnem in uravnoteženem razvoju v vsej EU v 
geografskem smislu ter v zvezi z obsegom projektov; meni, da je popolnoma uravnotežen 
pristop edini način za spodbujanje razvoja industrije v EU, zagotovitev novih priložnosti 
za ustvarjanje delovnih mest in podpiranje uspešnih regij v EU;

12. poudarja, da je treba kratkoročno upoštevati učinek na mednarodno konkurenčnost 
energetsko intenzivnih industrij v EU, da se preprečita premik ogljika in brezposelnost; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj dejavno spodbuja in podpira sprejemanje globalnih 
sektorskih sporazumov, ki lahko zmanjšajo vpliv posebnih industrij na okolje po svetu in 
zagotovijo enake konkurenčne pogoje;

13. opozarja na sedanji razvoj v zvezi z dostopom do surovin; poudarja, da je EU popolnoma 
odvisna od uvoza več vrst kovin, in poziva Komisijo, naj predlaga celovit pristop k 
zagotovitvi trajnostnega dostopa do surovin;

14. opozarja, da so pomembne strukturne spremembe povzročile naraščanje zaposlovanja v 
storitvenih sektorjih, povezanih z industrijo; zato podpira objavljeno pobudo o industriji in 
storitvah, ki bo namenjena analizi storitvenih sektorjev in njihovega vpliva na industrijsko 
konkurenčnost; opozarja Komisijo zlasti na izboljšanje kakovosti, produktivnosti in 
vrednosti storitev za industrijo, zlasti na znanju temelječih poslovnih storitev;

15. poudarja dejstvo, da inovativni izdelki bistveno krepijo konkurenčno prednost EU in 
pomenijo 73 % izvoza EU; vendar ugotavlja, da EU še vedno zaostaja za Združenimi 
državami in Japonsko na področju inovacij, zlasti pri poslovnih raziskavah in razvoju; 
zato meni, da je treba v celoti izkoristiti programe financiranja Skupnosti, kot sta sedmi 
okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti ter okvirni 
program za konkurenčnost in inovativnost, ter Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo; v zvezi s tem pozdravlja pobudo za vodilni trg kot prispevek k odpiranju 
potencialnega trga za inovativne izdelke in storitve;

16. meni, da je treba za pospešitev inovacij v vsej EU podpirati dejavnosti, povezane z 
inovacijami, in zaščititi izdelke, ki nastajajo pri teh dejavnostih; zato poudarja pomen 
pregledne in poenostavljene politike na področju pravic intelektualne lastnine ter politike, 
ki se dejansko izvaja; poziva Svet, naj sprejme ukrep za čim prejšnjo uvedbo evropskega 
patenta ter poziva Komisijo, naj se še naprej bori proti ponarejanju in razvije globalne
rešitve na tem področju, predvsem na podlagi evropskih modelov;

17. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.



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

SL

OBRAZLOŽITEV

Močna in zdrava industrijska osnova je bistvena, da se v celoti izkoristi gospodarski potencial 
EU in se dosežejo lizbonski cilji. Poleg tega industrija EU povzroča več kot 80 % izdatkov 
zasebnega sektorja za raziskave in razvoj, inovativni izdelki pa pomenijo približno 75 % 
izvoza EU, zato ima industrija bistveno vlogo pri preoblikovanju gospodarstva EU v na 
znanju temelječe gospodarstvo.

Industrija EU je na splošno zdrava in dinamična. Vendar se srečuje s pomembnimi izzivi, kot 
so hitre tehnološke spremembe, močan in naraščajoč pritisk konkurence ter potreba po 
prispevanju k evropskim okoljskim ciljem.

Zato je bil leta 2005 vzpostavljen politični okvir s konkretnimi priporočili za sektorske ukrepe 
za spodbujanje rasti, produktivnosti in konkurenčnosti. Uvedenih je bilo sedem glavnih 
medsektorskih političnih pobud (pobuda o pravicah intelektualne lastnine in boju proti 
ponarejanju, skupina na visoki ravni na področju konkurenčnosti, energije in okolja, zunanji 
vidiki konkurenčnosti in dostopa na trg, nov program za poenostavitev zakonodaje, 
izboljšanje usposobljenosti v sektorjih, upravljanje strukturnih sprememb v proizvodnji ter 
celostni evropski pristop k industrijskemu raziskovanju in inovacijam). Poleg tega je bilo 
pripravljenih sedem pobud za posamezne sektorje (farmacevtski forum, vmesni pregled 
bioznanstvene in biotehnološke strategije, nove skupine na visoki ravni za kemično industrijo 
in obrambno industrijo, evropski vesoljski program, delovna skupina o konkurenčnosti 
informacijsko komunikacijske tehnologije ter začetek političnega dialoga na področju 
strojništva).

To sporočilo ocenjuje napredek pri horizontalnih in sektorskih ukrepih, določenih leta 2005. 
Glede na ta vmesni pregled politike ni treba bistveno spremeniti. Vendar Komisija predvideva 
krepitev nekaterih tekočih projektov in pripravo novih pobud kot odziv na sedanje izzive. V 
sporočilu so objavljeni naslednji novi horizontalni ukrepi:

 Pobuda o grozdih
 Pobuda za vodilni trg
 Akcijski program za standarde
 Akcijski načrt za trajnostno industrijsko politiko
 Industrija in storitve

Poleg tega bosta sprejeti dve novi sektorski pobudi:
 Živilska industrija
 Pobuda ELECTRA (elektroindustrija)

To sporočilo se lahko pozdravi. Glavna vloga industrijske politike na ravni EU je 
zagotavljanje ustreznih okvirnih pogojev za razvoj podjetij, industrijska vlaganja, inovacije in 
ustvarjanje delovnih mest. Ti okvirni pogoji se lahko med posameznimi sektorji razlikujejo. 
Zato se z navdušenjem pozdravljajo sektorske pobude, ki upoštevajo posebne okoliščine 
posameznih sektorjev in predlagajo po meri oblikovano kombinacijo političnih ukrepov, ki bo 
ustrezala posebnim možnostim in izzivom, s katerimi se sektorji srečujejo. Te sektorske 
pobude je treba okrepiti s horizontalnim pristopom, ki obravnava ovire, s katerimi se srečuje 
industrija EU pri svojem razvoju k izdelkom višje vrednosti in boljše kakovosti. Poročevalka 
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bi se rada osredotočila na tri horizontalna vprašanja:

„Boljša pravna ureditev“:
Zapleten zakonodajni okvir in prevelika birokracija sta še vedno med največjimi ovirami za 
industrijo. S tem se srečujejo zlasti mala in srednje velika podjetja, ker jih odvečna birokracija 
najprej prizadene (ocenjeno je bilo, da malo podjetje na zaposlenega za regulativne dolžnosti 
povprečno porabi desetkrat več kot veliko podjetje). Načrt „boljše pravne ureditve“ je 
najpomembnejši pri spodbujanju konkurenčnosti evropske industrije. Komisija mora okrepiti 
svoje prizadevanje za odpravljanje nepotrebnih (upravnih) ovir, ki otežujejo dostop do 
notranjega trga, ter poenostaviti in izboljšati zakonodajni okvir in zmanjšati upravno breme za 
podjetja (med drugim z zagotovitvijo razvoja 13 prednostnih področij iz akcijskega načrta 
Komisije, da se do leta 2012 doseže cilj 25 % in izvede drugi paket „hitrih“ ukrepov za 
odpravo upravnih ovir). Vendar načrta „boljše pravne ureditve“ ni mogoče izvesti le na 
evropski ravni. Za zagotovitev konkretnih gospodarskih koristi za podjetja v EU morajo tudi 
države članice doseči napredek pri določanju in uresničevanju lastnih ambicioznih 
nacionalnih ciljev za zmanjšanje upravnega bremena, zlasti tistih, ki spodbujajo rast ter razvoj 
malih in srednje velikih podjetij (med drugim poenostavljene zahteve in izjeme glede 
poročanja).

Mala in srednje velika podjetja:
Mala in srednje velika podjetja so zaradi svojega inovativnega potenciala ter dinamičnosti in 
prilagodljivosti med glavnimi gonili gospodarske rasti in konkurenčnosti v Evropi. Zato je 
treba spodbujati rast malih in srednje velikih podjetij. To se lahko zagotovi z omogočanjem 
dostopa do virov financiranja (tveganega kapitala) in raziskovalne infrastrukture (politika 
grozdov). Podpirati je treba tudi skladnost pristopa k malim in srednje velikim podjetjem v 
različnih politikah EU (med drugim z ustrezno uporabo načela „najprej razmišljaj v malem“ 
pri oblikovanju politike). Dostop do trga je lahko za mala in srednje velika podjetja težji kot 
za velika podjetja. Zato so zanje zlasti pomembne pobude, kot so standardizacija, varstvo 
pravic intelektualne lastnine ter razpoložljivost lahko dostopnih informacij. Zelo pomembna 
pobuda za pomoč malim in srednje velikim podjetjem je navedeni Akt o malem gospodarstvu. 
Ta akt mora vključevati nove konkretne pobude za zmanjšanje regulatorne obremenitve za 
mala in srednje velika podjetja, da se jim omogoči dostop do notranjega trga in postopkov 
javnih naročil ter pomaga pri obvladovanju izziva globalizacije in podnebnih sprememb, na 
primer z zagotovitvijo potrebnih finančnih in človeških virov za njihov razvoj in spremembo. 
V zvezi s podporo za rast malih in srednje velikih podjetij je treba oceniti dosežen napredek 
nekaterih držav članic, na primer z oblikovanjem posebnega nacionalnega mehanizma za 
sodelovanje pri izvajanju, spremljanju in ocenjevanju politik, ki podpirajo mala in srednje 
velika podjetja. V zvezi s tem se zelo pozdravlja pobuda slovenskega predsedstva za 
organizacijo konference spomladi 2008, ki bo namenjena razširitvi nacionalnih „najboljših 
praks“ na evropsko raven.

Trajnostni razvoj:
Konkurenčnost industrije EU spodbuja postopni prehod h gospodarstvu, ki temelji na majhni 
proizvodnji ogljika, energetski učinkovitosti in učinkovitosti virov. Okoljski cilji, ki 
vključujejo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje energetske učinkovitosti, se 
ne smejo obravnavati kot grožnja industriji. S prednostjo prvega akterja bi lahko evropska 
industrija postala vodilna na svetu na področju okolju prijaznih in družbeno sprejemljivih 
tehnologij, izdelkov in storitev. To enkratno priložnost morajo izkoristiti industrijska podjetja 
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in oblikovalci politike v EU. Navedeni akcijski načrt Komisije o trajnostni industrijski politiki 
mora zato vzpostaviti okvir za pospeševanje ekoloških inovacij in razvoj novih trgov (kar 
delno že vključuje pobuda za vodilni trg). Kratkoročno je treba upoštevati učinek na 
mednarodno konkurenčnost energetsko intenzivnih industrij v EU, da se preprečita „izvažanje 
onesnaževanja in uvažanje brezposelnosti“. To bi bilo mogoče doseči z globalnimi 
sektorskimi sporazumi, da se zmanjša vpliv nekaterih industrij na okolje po svetu ter se hkrati
zagotovijo enaki konkurenčni pogoji. Poleg tega mora trajnostni razvoj upoštevati 
uravnotežen razvoj v vsej EU, kar pomeni, da se ne smejo podpirati le velike industrije in 
projekti, ampak tudi manjši.

Nazadnje je bistvena povezava z lizbonsko strategijo. Za industrijsko politiko so in morajo 
ostati pristojne posamezne države. Vendar je treba za učinkovitost politik okrepiti povezavo 
med industrijskimi političnimi ukrepi na nacionalni in evropski ravni. Zato je treba v 
naslednjem lizbonskem ciklu 2008–2010 nameniti večjo pozornost industrijski politiki, malim 
in srednje velikim podjetjem ter podjetništvu.
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