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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že evropský průmysl upadá v důsledku měnícího se průmyslového prostředí ve 
světě, neboť od roku 2008 v tomto odvětví ubyly 3 miliony pracovních míst a jeho 
produkce se snížila o 10 %, a to i přesto, že je v Evropě jednou z hlavních hnacích sil 
růstu; vyzývá Komisi, aby v zájmu zachování konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu na světové úrovni bezodkladně zavedla skutečnou společnou udržitelnou a 
dlouhodobou strategii, jež by byla založena na podpoře, ocenění a přitažlivosti evropského 
průmyslu a opírala by se o konkrétní nástroje; připomíná, že společná obchodní politika je 
pro průmysl určující;

2. s potěšením bere na vědomí, že Komise vyslala důležitý politický signál, když vznesla 
požadavek, aby se do roku 2020 zvýšil podíl průmyslu na HDP na 20 %; zdůrazňuje však, 
že tento cíl bude realistický, pouze pokud bude doprovázen odpovídajícími opatřeními;

3. žádá Komisi, aby dostála svému závazku vytvořit ukazatele, které umožní kontrolovat 
a hodnotit proces reindustrializace; zdůrazňuje, že tyto ukazatele musí být nejen 
kvantitativní, ale i kvalitativní, aby se zajistila udržitelnost tohoto procesu a jeho soulad 
s ochranou životního prostředí;

4. vyjadřuje politování nad tím, že Komisi stále chybí integrovaná průmyslová politika a že 
stále není uplatňován článek 173 SFEU týkající se koordinace průmyslové politiky Unie 
s průmyslovou politikou členských států;

5. požaduje, aby evropská průmyslová politika podporovala ta odvětví, která jsou pro růst 
stěžejní, přinášejí přidanou hodnotu a ve kterých již Evropa zaujímá přední místo nebo má 
potenciál ho zaujmout, a aby zajistila, že odvětví, jako je letectví a kosmonautika, 
chemický, automobilový, zemědělsko-potravinářský, textilní a oděvní a strojírenský 
průmysl, budou i nadále konkurenceschopná; vyzývá evropské orgány, členské státy 
a soukromé partnery k lepší koordinaci v zájmu urychlení investic do rozsáhlých 
infrastruktur v oblasti dopravy, udržitelné mobility, obnovitelných energií a 
telekomunikací a také do ekologických výrobků na špičkové úrovni, jako jsou ekologická 
vozidla a plavidla, nebo do technologií, které omezují dopad výrobních procesů na životní 
prostředí, a současně je vyzývá k rozvoji inovativních finančních nástrojů; připomíná, že 
je důležité dávat přednost využívání místních zdrojů, aby byla reindustrializace skutečně 
přínosná a vytvořila pracovní místa; 

6. trvá na tom, že je nutné, aby se evropská průmyslová politika opírala o evropskou strategii 
koordinovanou mezi členskými státy s cílem zvýšit integraci evropského trhu s energií, 
rozvinout evropskou energetickou infrastrukturu a snížit náklady na evropskou energii, 
jakož i závislost Unie na dodavatelích energie ze třetích zemí;
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7. zdůrazňuje, že pro konkurenceschopnost evropských podniků na světových trzích jsou 
výzkum a inovace zásadní; žádá Evropskou unii a členské státy, aby bezodkladně navýšily 
finanční prostředky určené na výzkum a vývoj; vyzývá Komisi, aby s cílem čelit lépe 
problémům plynoucím ze změny klimatu stimulovala rozvoj průmyslových odvětví 
založených na nových technologiích, jež produkují výrobky s vysokou přidanou hodnotou 
a šetrně využívají energetické zdroje; požaduje, aby byl rovněž podporován rozvoj nových 
činností, jako jsou obnovitelné zdroje energie a tvůrčí průmysl, což jsou odvětví, v nichž 
má Evropa technologický náskok; trvá na tom, že je nezbytné, aby naše podniky byly lépe 
schopny předvídat potřeby třetích trhů, a mohly tak reagovat na mezinárodní poptávku;

8. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je klíčová pro možnosti rozvoje evropského průmyslu, 
a varuje před tím, že bez některých klíčových surovin nebude možný budoucí rozvoj 
většiny strategických průmyslových odvětví v Evropě (jaderného průmyslu, letectví, 
medicíny, IT, nových materiálů, vojenského vybavení a výzbroje atd.);

9. vyzývá proto Komisi, aby posílila svou strategii na obranu zájmů Unie v rámci 
obchodních dohod, pokud jde o zabezpečení dodávek surovin (dohody o volném obchodu, 
dohody o hospodářském partnerství atd.); domnívá se, že tato strategie musí ukončit 
omezení uvalená některými státy na vývoz a umožnit zajištění dostatečných dodávek 
surovin prostřednictvím spravedlivých obchodních dohod a strategických partnerství;

10. je potěšen plánovaným vstupem v platnost evropského patentu, který evropským 
podnikům zaručí zvýšenou ochranu práv duševního vlastnictví a zároveň zjednoduší 
formality předcházející jejich vstupu na nové trhy; vítá iniciativu ohlášenou Komisí 
v březnu 2013, jejímž cílem je zvýšit konkurenceschopnost evropských malých a 
středních podniků v mezinárodním měřítku zjednodušením systému registrace značek 
v zahraničí; 

11. požaduje, aby Evropská unie zavedla politiky mobility a odborného vzdělávání na 
evropském trhu, zejména v oblasti jazyků a informačních technologií, s cílem zlepšit 
konkurenceschopnost a znalosti pracovníků v evropském průmyslu;

12. trvá na tom, že pro podporu investic do průmyslu je nezbytné, aby existoval přehledný 
a stabilní právní rámec; vybízí Komisi a členské státy, aby usnadnily rozvoj 
a internacionalizaci evropských malých a středních podniků, jež budou v průmyslové 
politice v budoucnosti plnit hlavní úlohu, a usnadnily přístup těchto podniků k finančním 
prostředkům, a poskytly jim tak možnost investovat a inovovat; připomíná zásadní roli 
veřejných zakázek v podpoře rozvoje a růstu malých a středních podniků; požaduje 
zřízení jednotného informačního místa pro malé a střední podniky, na které by se mohly 
obrátit se svými otázkami ohledně vnitřního trhu i vnějších trhů; vybízí Komisi, aby 
podporovala finanční a technologické zhodnocení patentů;

13. považuje lepší, levnější a rychlejší přístup malých a středních podniků 
k antidumpingovým postupům za klíč k jejich větší ochraně před nekalými praktikami 
obchodních partnerů; vyzývá Unii, aby tuto skutečnost zohlednila při reformě nástrojů na 
ochranu obchodu;
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14. navrhuje vytvoření sítě spojující malé a střední podniky a velké společnosti v Evropě, aby 
malé a střední podniky mohly využít jejich zkušeností a schopností v oblasti vývozu 
a inovací; naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby podpořily rozvoj a usnadnily 
financování partnerství mezi malými a středními podniky, univerzitami a výzkumnými 
pracovníky za účelem vývoje nových technologií;

15. zdůrazňuje význam konkurenčního postavení Evropy ve světě ve vztahu k úspěšné 
reindustrializaci; žádá proto Komisi, aby ve všech budoucích legislativních návrzích 
zohledňovala mezinárodní situaci dotčených odvětví v rámci hospodářské soutěže a 
neomezovala jejich konkurenceschopnost, aby se tak evropský průmysl mohl prosadit 
v rámci světové hospodářské soutěže;

16. vyzývá Komisi, aby v evropské průmyslové politice umožnila využití nástrojů obchodní 
politiky a politiky v oblasti hospodářské soutěže Unie; požaduje, aby Komise podpořila 
větší konvergenci mezi členskými státy v daňové, sociální a rozpočtové oblasti, což 
napomůže vzniku společných průmyslových projektů; uvítal by, pokud by Komise 
vypracovávala celosvětové předběžné i následné studie dopadu, které by se zabývaly 
účinky již uzavřených nebo vyjednávaných dohod o volném obchodu na evropskou 
průmyslovou politiku, a aby v průběhu uplatňování těchto dohod analyzovala jejich 
soulad s cíli evropské industrializace;

17. domnívá se, že je nutný přezkum evropské směrnice o nabídkách na převzetí firmy, aby 
se Evropa mohla vybavit prostředky na obranu proti projektům, které by se mohly ukázat 
jako nepříznivé pro její průmyslové a obchodní prostředí; domnívá se, že Unie musí mít 
možnost bojovat proti nabídkám na převzetí firmy od podniků, které se vůči společnosti 
nechovají odpovědně nebo nedodržují kritéria řádné správy, a také proti nabídkám na 
převzetí v oblastech, které Unie a její členské státy považují za strategické;

18. domnívá se, že evropská průmyslová politika musí podporovat vytváření evropských 
průmyslových seskupení na světové úrovni v těch oblastech, v nichž má evropský průmysl 
dnes vedoucí postavení, i v těch, do nichž se rozhodne investovat v budoucnu;

19. připomíná, že technické předpisy a normy hrají zásadní roli při zajišťování vedoucího 
postavení Evropské unie v nejinovativnějších odvětvích, včetně zelených technologií; 
vybízí proto Komisi, aby v zájmu vytvoření společných technických předpisů a norem 
zlepšila spolupráci s klíčovými třetími zeměmi, zejména rozvíjejícími se zeměmi, ovšem 
respektovala přitom rozdílné sociální preference související s normami;

20. vybízí Komisi, aby evropským podnikům zajistila přístup na mezinárodní trhy; zastává 
názor, že v první řadě je nutné zaručit vzájemnost, pokud jde o obchodní vztahy, zejména 
o přístup k veřejným zakázkám, chránit práva průmyslového vlastnictví evropských 
podniků a posílit účinnost nástrojů na ochranu obchodu EU a jejich soulad s obchodními 
strategiemi a se strategiemi reindustrializace Unie;

21. považuje za zásadní, aby Unie disponovala nástroji, které jí umožní:
– aktivněji uplatňovat antidumpingovou politiku a bojovat mimo jiné proti protiprávnímu 

způsobu, jakým některé třetí země financují vývoz,
– provádět skutečnou kurzovou politiku, která podporuje obchodní zájmy EU,
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– zajistit uplatňování konceptu „fair trade“, který je založen na vzájemném dodržování 
sociálních a kulturních norem a norem v oblasti životního prostředí, stejně jako norem 
vztahujících se k dodržování lidských práv v rámci mezinárodního obchodu;

22. bere na vědomí projekt Komise zaměřený na modernizaci nástrojů na ochranu obchodu 
Evropské unie, které představují klíčové prvky průmyslové politiky; doufá, že tato 
modernizace povede ke zvýšení jejich účinnosti; žádá proto Komisi, aby tyto nástroje 
neoslabila v právních předpisech ani v praxi, ale naopak je posílila tak, aby mohly co 
nejdříve zajišťovat účinnější ochranu evropských podniků před nezákonnými nebo 
nekalými obchodními postupy bez ohledu na velikost těchto podniků;

23. zdůrazňuje nutnost použít v případech, kdy je to odůvodněné, nástroje na ochranu 
obchodu vůči zemím, které nedodržují mezinárodní pravidla obchodu nebo dohody 
o volném obchodu s Unií;

24. vítá návrh nařízení týkající se výkonu práv Unie v oblasti uplatňování a dodržování 
pravidel mezinárodního obchodu; domnívá se, že lepší schopnost uplatňování našich práv 
by pomohla obnovit naši důvěryhodnost a vyvážit naše obchodní vztahy;

25. vyjadřuje politování nad nedostatečnou ochranou práv duševního vlastnictví na území 
některých obchodních partnerů a lituje, že evropským podnikům, zejména malým 
a středním, chybí konkrétní prostředky k tomu, aby mohly účinně bojovat proti 
porušování těchto práv; vyzývá Komisi a členské státy k posílení celní spolupráce v Unii a 
se třetími zeměmi při zabavování padělaného zboží a rovněž je vyzývá ke zjednodušení 
celních postupů; žádá Komisi a členské státy, aby úžeji spolupracovaly se třetími zeměmi 
na problematice týkající se autorských práv a udělování licencí;

26. připomíná Komisi, že nízká úroveň platů a ochrany životního prostředí zůstává i nadále 
důležitým prvkem mezinárodní hospodářské soutěže a že je naléhavě nutné usilovat 
o sladění těchto norem směrem nahoru, aby mohla v Unii proběhnout skutečná 
reindustrializace; vyzývá proto Komisi, aby v dohodách o volném obchodu se třetími 
zeměmi vyjednala povinné závazky v oblasti práv pracovníků a ochrany životního 
prostředí; rovněž žádá Komisi, aby vytvořila povinné systémy pro sledovatelnost výrobků 
potvrzující dodržování mezinárodních norem v oblasti práv pracovníků a ochrany 
životního prostředí;

27. vyzývá Evropskou unii, aby valorizovala svou průmyslovou výrobu tím, že bude 
spotřebitelům poskytovat přesnější informace, zavede povinnost uvádět původ výrobků z 
Unie a výrobků dovezených ze třetích zemí a zajistí respektování zeměpisných označení 
evropských potravinových výrobků ve třetích zemích;

28. požaduje, aby v zájmu ochrany evropských průmyslových výrobců před nekalou 
hospodářskou soutěží dodržovaly všechny výrobky dovážené ze třetích zemí normy 
v oblasti životního prostředí i hygienické a sociální normy, které používá Unie a které jsou 
uznávány na světovém trhu.
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