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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. stwierdza pogorszenie się sytuacji przemysłu europejskiego, zwłaszcza ze względu na 
zmiany w strukturze przemysłu światowego, w którym od 2008 r. zatrudnienie 
zmniejszyło się o 3 mln miejsc pracy, a produkcja o 10%, przy czym przemysł jest 
jednym z głównych czynników wzrostu w Europie; wzywa Komisję, by niezwłocznie 
wdrożyła trwałą, wspólną strategię długoterminową, opartą na promowaniu, 
waloryzowaniu i atrakcyjności przemysłu europejskiego oraz na podstawie konkretnych 
instrumentów, w celu utrzymania swojej konkurencyjności na skalę światową; 
przypomina, że wspólna polityka handlowa ma kluczowe znaczenie dla przemysłu;

2. z zadowoleniem przyjmuje to, że Komisja poprzez swoje wezwanie do zwiększenia 
udziału przemysłu w PKB do 20% w 2020 r. dała ważny sygnał polityczny; podkreśla 
jednak, że osiągnięcie takiego celu może być realistyczne tylko wtedy, gdy uzupełni się 
go o odpowiednie środki;

3. domaga się od Komisji, aby realizowała swoje zobowiązanie w zakresie gromadzenia 
wskaźników, które umożliwią kontrolę i ocenę procesu reindustrializacji; podkreśla, że te 
wskaźniki powinny mieć charakter nie tylko ilościowy, ale również jakościowy, aby 
zapewnić trwałość tego procesu i jego kompatybilność z ochroną środowiska;

4. ubolewa, że w Komisji nadal nie przyjęto zintegrowanej polityki przemysłowej, a art. 173 
TFUE dotyczący koordynacji polityki przemysłowej UE z polityką przemysłową państw 
członkowskich UE nadal nie jest stosowany;

5. domaga się, by europejska polityka przemysłowa wspierała branże korzystne dla wzrostu i 
wnoszące wartość dodaną, w których Europa już przoduje lub ma potencjał w tym 
zakresie, a także by zachowano konkurencyjność sektorów takich jak sektor lotniczy i 
kosmiczny, chemiczny, motoryzacyjny, rolno-spożywczy, tekstylno-odzieżowy i 
konstrukcyjno-mechaniczny; wzywa instytucje europejskie, państwa członkowskie i 
partnerów prywatnych, by lepiej skoordynowały swoje wysiłki na rzecz inwestycji w dużą 
infrastrukturę zrównoważonego przewozu towarów i osób, wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych i w infrastrukturę telekomunikacyjną, jak również w zaawansowane 
ekologicznie metody wytwarzania produktów, takich jak ekologiczne pojazdy i statki, czy 
też w technologie, które ograniczają wpływ procesu produkcyjnego na środowisko 
naturalne, oraz by rowizjły nowatorskie instrumenty finansowe; podkreśla, jak istotne 
znaczenie ma sprzyjanie wykorzystaniu zasobów lokalnych, aby prawdziwa 
reindustrializacja była korzystna i powodowała tworzenie miejsc pracy; 

6. podkreśla, że europejska polityka przemysłowa musi opierać się na wspólnej strategii 
europejskiej państw członkowskich zmierzającej do zacieśnienia integracji europejskiego 
rynku energii, rozwijania europejskiej infrastruktury energetycznej i obniżenia kosztów 
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energii w Europie, jak również do mniejszego uzależnienia Unii od dostawców energii z 
państw trzecich;

7. podkreśla znaczenie badań i innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich 
na rynkach światowych; usilnie wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do 
zwiększenia funduszy na badania i rozwój; wzywa Komisję, by zachęcała do rozwoju 
branż przemysłowych opartych na nowych technologiach, które wytwarzają produkty o 
dużej wartości dodanej i wydajności energetycznej, by lepiej zmierzyć się z wyzwaniami 
zmian klimatycznych; domaga się także sprzyjania rozwijaniu nowej działalności w 
sektorach takich jak energia ze źródeł odnawialnych lub sektor kreatywny, w których 
Europa jest zaawansowania technologicznie; podkreśla znaczenie lepszego 
przewidywania przez nasze przedsiębiorstwa popytu na rynkach trzecich, aby lepiej 
odpowiadać na zapotrzebowanie na światowych rynkach;

8. podkreśla, że surowce mają zasadnicze znaczenie dla perspektyw rozwoju przemysłu 
europejskiego i zwraca uwagę, że brak niektórych kluczowych surowców uniemożliwiłby 
przyszły rozwój większości strategicznych sektorów przemysłu europejskiego (sektora 
jądrowego, kosmicznego, lotniczego, medycznego, informatycznego, nowych materiałów, 
wojskowego itp.);

9. zachęca zatem Komisję do rozwijania swojej strategii ochrony interesów Unii w zakresie 
zabezpieczenia dostaw surowców w ramach umów handlowych (umów o wolnym handlu, 
umów o partnerstwie gospodarczym itp.); jest zdania, że taka strategia powinna położyć 
kres ograniczeniom eksportowym stosowanym przez niektóre państwa i umożliwić 
należyte zaopatrzenie w surowce dzięki umowom o sprawiedliwym handlu i 
partnerstwom strategicznym;

10. wyraża zadowolenie ze zbliżającego się wejścia w życie patentu europejskiego, który 
zapewni przedsiębiorstwom europejskim wysoki poziom ochrony prawa własności 
intelektualnej przy jednoczesnym uproszczeniu formalności wymaganych do stosowania 
patentu na nowych rynkach; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę zapowiedzianą przez 
Komisję w marcu 2013 r., której celem jest poprawa konkurencyjności MŚP europejskich 
na skalę międzynarodową dzięki uproszczeniu systemu rejestracji marki za granicą; 

11. domaga się od Unii Europejskiej wprowadzenia polityki mobilności i kształcenia 
zawodowego na rynkach europejskich, szczególnie w dziedzinie języków i technologii 
informacyjnych, w celu poprawy konkurencyjności i wiedzy fachowej pracowników 
europejskiego sektora przemysłowego;

12. podkreśla znaczenie jasnych i stabilnych ram prawnych sprzyjających inwestycjom w 
przemyśle; zachęca Komisję i państwa członkowskie, by ułatwiały rozwój i 
umiędzynarodowienie MŚP europejskich, które są głównymi podmiotami polityki 
przemysłowej przyszłości, oraz poprawiły ich dostęp do finansowania, żeby umożliwić im 
inwestycje i innowacje; przypomina, że zamówienia publiczne odgrywają zasadniczą rolę 
we wspieraniu rozwoju i wzrostu MŚP; domaga się wprowadzenia pojedynczego punktu 
kontaktowego dla MŚPdo spraw rynku wewnętrznego, jak również rynków zewnętrznych; 
zachęca Komisję, by wspierała wycenę finansową i technologiczną patentów;
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13. uważa, że MŚP powinny bezwzględnie uzyskać łatwiejszy, szybszy i mniej kosztowny 
dostęp do procedur antydumpingowych celem zapewnienia lepszej ochrony przed 
nieuczciwymi praktykami partnerów handlowych; wzywa Unię Europejską do 
uwzględnienia tej kwestii w ramach reformy instrumentów ochrony handlu;

14. proponuje utworzenie sieci obejmującej MŚP i duże przedsiębiorstwa europejskie, aby 
umożliwić MŚP korzystanie z wiedzy fachowej oraz możliwości eksportowych i 
innowacyjnych dużych przedsiębiorstw; wzywa państwa członkowskie i Komisję do 
zachęcania do opracowywania i upraszczania finansowania partnerstw między MŚP, 
uniwersytetami i badaczami, aby rozwijać nowe technologie;

15. podkreśla znaczenie konkurencyjnej pozycji Europy na rynku międzynarodowym dla jej 
skutecznej reindustrializacji; w związku z tym wzywa Komisję do tego, aby przy 
wszystkich przyszłych wnioskach ustawodawczych brała pod uwagę sytuację w zakresie 
konkurencji na rynku międzynarodowym danych branż i nie zmniejszała ich 
konkurencyjności, aby przemysł europejski zachowywał swoją pozycję na światowym 
rynku;

16. wzywa Komisję, by prowadziła unijną politykę handlową i ochrony konkurencji w taki 
sposób, by służyła europejskiej polityce przemysłowej; zwraca się do Komisji, by 
sprzyjała zwiększeniu zbieżności między państwami członkowskimi w dziedzinie 
fiskalnej, społecznej i budżetowej, żeby ułatwić powstanie wspólnych projektów 
przemysłowych; chciałby, żeby Komisja dokonywała całościowych analiz wpływu ex 
ante i ex post na skutki umów o wolnym handlu już zawartych lub obecnie 
negocjowanych dla europejskiej polityki przemysłowej oraz żeby w okresie ich 
stosowania analizowała ich zgodność z europejskimi celami uprzemysłowienia;

17. jest zdania, że zmiana europejskiej dyrektywy w sprawie ofert przejęcia jest niezbędna, 
aby Europa dysponowała środkami przeciwdziałania przedsięwzięciom, które mogą 
okazać się szkodliwe dla sektora przemysłowego i handlowego. Uważa, że Unia powinna 
mieć możliwość blokowania ofert przejęcia przedsiębiorstw, które nie są społecznie 
odpowiedzialne lub nie przestrzegają kryteriów dobrego rządzenia, jak również ofert 
przejęcia przewidywanych w ramach działań uznawanych za strategiczne przez Unię i jej 
państwa członkowskie;

18. jest zdania, że europejska polityka przemysłowa powinna sprzyjać tworzeniu europejskich 
grup przemysłowych globalnej wielkości w dziedzinach, w których przemysł europejski 
jest obecnie wiodący i w tych dziedzinach, w które postanowi inwestować w przyszłości;

19. przypomina, że standardy i przepisy techniczne mają podstawowe znaczenie dla 
zapewnienia Unii Europejskiej przewodniej roli w najbardziej innowacyjnych sektorach, 
w tym w sektorze technologii ekologicznych; zachęca zatem Komisję do usprawnienia 
współpracy z najważniejszymi państwami trzecimi – szczególnie z państwami z grupy 
rynków wschodzących – w celu przyjęcia wspólnych standardów i norm technicznych, 
przy poszanowaniu rozmaitych preferencji społecznych związanych z tymi normami;
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20. zachęca Komisję, by zagwarantowała dostęp europejskich przedsiębiorstw do rynków 
międzynarodowych; podkreśla jak ważne jest wprowadzenie zasady wzajemności w 
stosunkach handlowych, zwłaszcza w dziedzinie dostępu do zamówień publicznych, 
chronienie praw własności przemysłowej przedsiębiorstw europejskich i zwiększenie 
skuteczności instrumentów ochrony handlu Unii i ich spójności ze strategią handlową i 
dotyczącą reindustrializacji Unii;

21. uznaje za niezbędne, aby Unia dysponowała instrumentami umożliwiającymi:
– prowadzenie bardziej aktywnej polityki antydumpingowej i reagowanie między innymi 

na nadużycia w finansowaniu eksportu przez niektóre państwa trzecie,
– prowadzenie autentycznej polityki kursowej chroniącej europejskie interesy handlowe,
– rozpowszechnienie koncepcji „sprawiedliwej wymiany” opartej na wzajemnym 

poszanowaniu norm społecznych, środowiskowych, kulturowych lub związanych z 
poszanowaniem praw człowieka w ramach międzynarodowej wymiany handlowej;

22. odnotowuje zamiar Komisji dotyczący modernizacji instrumentów ochrony handlu Unii 
Europejskiej, które są kluczowymi elementami polityki przemysłowej; chciałby, żeby ta 
modernizacja zdołała poprawić ich skuteczność; w związku z tym zwraca się do Komisji, 
by nie osłabiała tych instrumentów de iure ani de facto, ale wręcz przeciwnie, by je 
wzmacniała dla skuteczniejszej i szybszej ochrony przedsiębiorstw europejskich przed 
nielegalną lub nieuczciwą praktyką handlową, niezależnie od ich wielkości;

23. przypomina o konieczności stosowania, w uzasadnionych okolicznościach, instrumentów 
ochrony handlu wobec krajów, które nie przestrzegają zasad handlu międzynarodowego 
bądź umów o wolnym handlu zawartych z UE;

24. z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia, którego celem jest 
wykonywanie praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu 
międzynarodowego; uważa, że lepsze reagowanie na stosowanie naszych praw ma 
charakter przywrócenia wiarygodności i równowagi naszym stosunkom handlowym;

25. z ubolewaniem przyjmuje niewystarczającą ochronę praw własności intelektualnej na 
terenie niektórych partnerów handlowych i wyraża żal z powodu braku konkretnych 
środków, jakimi dysponują przedsiębiorstwa europejskie, w szczególności MŚP, w celu 
skutecznego przeciwdziałania naruszeniom tych praw; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zacieśnienia współpracy celnej w Unii i z państwami trzecimi pod 
względem konfiskowania towarów podrobionych i uproszczenia procedur celnych; 
domaga się, aby Komisja i państwa członkowskie prowadziły bardziej bezpośrednią 
współpracę z państwami trzecimi w kwestiach dotyczących praw autorskich i licencji;

26. przypomina Komisji, że niski poziom płac i ochrony środowiska stanowią bardzo ważne 
elementy konkurencji międzynarodowej i że należy pilnie dostosować te czynniki do 
wyższych standardów, aby umożliwić prawdziwą reindustrializację Unii; wzywa zatem 
Komisję do negocjowania wiążących zobowiązań w dziedzinie praw pracowniczych i 
ochrony środowiska w ramach umów o wolnym handlu z państwami trzecimi; domaga się 
również od Komisji tworzenia obowiązkowych systemów identyfikacji pochodzenia 
produktów dokumentujących ich zgodność z międzynarodowymi normami w dziedzinie 
praw pracowniczych i ochrony środowiska;
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27. wzywa Unię Europejską do waloryzacji swojej produkcji przemysłowej przez udzielenie 
konsumentom bardziej precyzyjnych informacji dotyczących pochodzenia produktów z 
Unii i produktów importowanych z państw trzecich oraz przez wymóg poszanowania 
oznaczeń geograficznych europejskich produktów spożywczych w państwach trzecich;

28. domaga się, aby wszystkie produkty importowane z państw trzecich były zgodne z 
normami środowiskowymi, sanitarnymi i społecznymi stosowanymi przez Unię i 
chronionymi na rynku światowym w sposób pozwalający zabezpieczyć europejskich 
producentów przemysłowych przed nieuczciwą konkurencją.
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