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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že európsky priemysel upadá, najmä v dôsledku vývoja priemyselného 
prostredia, a že od roku 2008 v tomto odvetví ubudli 3 milióny pracovných miest a jeho 
produkcia sa znížila o 10 %, a to i napriek tomu, že je v Európe jednou z hnacích síl rastu; 
vyzýva Komisiu, aby v záujme zachovania konkurencieschopnosti európskeho priemyslu 
na svetovej úrovni bezodkladne zaviedla spoločnú, udržateľnú a dlhodobú stratégiu 
založenú na podpore, zhodnotení a zatraktívnení európskeho priemyslu, ktorá sa opiera 
o konkrétne nástroje; pripomína, že spoločná obchodná politika je pre priemysel 
rozhodujúca;

2. s potešením víta skutočnosť, že Komisia vyslala jasný politický signál tým, že žiada 
zvýšenie podielu priemyselného odvetvia v HDP na 20 % do roku 2020; zdôrazňuje však, 
že tento cieľ je realistický iba vtedy, ak ho sprevádzajú zodpovedajúce opatrenia;

3. žiada Komisiu, aby splnila svoj  záväzok vytvoriť ukazovatele, ktoré umožnia 
monitorovať a hodnotiť proces reindustrializácie; zdôrazňuje, že tieto ukazovatele musia 
byť nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne, aby zabezpečili, aby bol tento proces 
udržateľný a porovnateľný s ochranou životného prostredia;

4. naďalej vyjadruje poľutovanie nad neprítomnosťou integrovanej priemyselnej politiky 
Komisie a neuplatňovaním článku 173 ZFEÚ o koordinácii priemyselnej politiky Únie 
s politikou členských štátov;

5. žiada, aby sa v rámci európskej priemyselnej politiky podporili odvetvia, ktoré sú kľúčové 
pre rast a pridanú hodnotu, v ktorých už Európa zaujíma popredné miesto alebo má 
potenciál dostať sa na toto miesto, a aby sa zaručila neustála konkurencieschopnosť 
takých sektorov, ako napríklad kozmického, leteckého, chemického, automobilového, 
agropotravinárskeho, textilného, odevného a strojárskeho; vyzýva európske inštitúcie, 
členské štáty a súkromných partnerov, aby dosiahli lepšiu koordináciu na zrýchlenie 
investícií do rozsiahlych infraštruktúr v oblasti dopravy a udržateľnej mobility, energie z 
obnoviteľných zdrojov a telekomunikácií, ako aj do špičkových ekologických výrobkov, 
ako sú ekologické vozidlá alebo plavidlá, alebo do technológií obmedzujúcich vplyv 
výrobných procesov na životné prostredie, a aby vyvíjali novátorské finančné nástroje; 
pripomína, že je dôležité uprednostňovať využívanie miestnych zdrojov, aby bola 
reindustrializácia skutočným prínosom a aby vytvárala pracovné miesta; 

6. trvá na tom, že je potrebné, aby sa európska priemyselná politika opierala o európsku 
stratégiu koordinovanú medzi členskými štátmi s cieľom posilniť integráciu európskeho 
trhu s energiou, rozvinúť európsku energetickú infraštruktúru a znížiť náklady na 
európsku energiu, ako aj závislosť Únie od dodávateľov energie z tretích krajín;
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7. zdôrazňuje, že z hľadiska konkurencieschopnosti európskych podnikov na svetových 
trhoch zohráva dôležitú úlohu výskum a inovácia; žiada Európsku úniu a členské štáty, 
aby bezodkladne zvýšili objem finančných prostriedkov na výskum a vývoj; vyzýva 
Komisiu, aby podporila rozvoj priemyselných odvetví založených na nových 
technológiách, ktoré vyrábajú výrobky s vysokou pridanou hodnotou a šetrne využívajú 
energetické zdroje, s cieľom lepšie čeliť výzvam v oblasti zmeny klímy; žiada, aby sa 
podporoval aj rozvoj nových činností, napríklad v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
a kreatívneho priemyslu, čo sú odvetvia, v ktorých má Európa technologický náskok; trvá 
na tom, že je potrebné, aby naše podniky lepšie predvídali potreby tretích trhov, aby mohli 
reagovať na medzinárodný dopyt;

8. zdôrazňuje, že dostupnosť surovín má zásadný význam pre možnosti rozvoja európskeho 
priemyslu, a upozorňuje, že bez niektorých kľúčových surovín by nemohol existovať 
ďalší vývoj vo väčšine strategických odvetví európskeho priemyslu (jadrového priemyslu, 
kozmického priemyslu, leteckého priemyslu, medicíny, informatiky, nových materiálov, 
vojenského výstroja atď.);

9. preto vyzýva Komisiu, aby posilnila svoju stratégiu na obranu záujmov EÚ v oblasti 
bezpečnosti dodávok surovín v rámci obchodných dohôd (dohoda o voľnom obchode, 
dohoda o hospodárskom partnerstve atď.); domnieva sa, že táto stratégia by mala ukončiť 
obmedzenia vývozu, ktoré uplatňujú niektoré členské štáty, a umožniť primeranú dodávku 
surovín prostredníctvom dohôd o spravodlivom obchode a strategických partnerstiev;

10. s potešením víta nadchádzajúce nadobudnutie účinnosti európskeho patentu, ktorý 
európskym podnikom zaručí zvýšenú úroveň ochrany ich práv duševného vlastníctva 
a zároveň zjednoduší formality, ktoré predchádzajú ich zavedeniu na nových trhoch; víta 
iniciatívu, ktorú oznámila Komisia v marci 2013 a ktorej cieľom je zvýšiť 
konkurencieschopnosť európskych MSP v medzinárodnom meradle zjednodušením 
systému registrácie ochranných známok v zahraničí; 

11. žiada, aby Európska únia zaviedla politiku mobility a odbornej prípravy na európskom 
trhu, najmä v oblasti jazykov a informačných technológií, s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť a pracovné skúsenosti pracovníkov v európskom priemysle;

12. trvá na tom, že pre podporu investícií do priemyslu je nevyhnutné, aby existoval jasný a 
stabilný právny rámec; nabáda Komisiu a členské štáty, aby uľahčili rozvoj a 
internacionalizáciu európskych malých a stredných podnikov, ktoré budú v priemyselnej 
politike budúcnosti zohrávať hlavnú úlohu, a aby zlepšili týmto podnikom prístup k 
finančným prostriedkom s cieľom umožniť im investovať a inovovať; pripomína kľúčovú 
úlohu verejného obstarávania pri podpore rozvoja a rastu MSP; žiada zavedenie 
jednotného kontaktného miesta pre MSP, pokiaľ ide o otázky, ktoré sa týkajú vnútorného 
trhu a vonkajších trhov; nabáda Komisiu, aby podporovala finančnú a technologickú 
valorizáciu patentov;

13. považuje za nevyhnutné, aby bol prístup MSP k antidampingovým postupom jednoduchší, 
rýchlejší a menej nákladný s cieľom lepšie ich chrániť pred nekalými praktikami 
obchodných partnerov; vyzýva Európsku úniu, aby zohľadňovala túto skutočnosť 
v záujme reformy nástrojov na ochranu obchodu;
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14. navrhuje vytvorenie siete spájajúcej MSP a veľké európske spoločnosti s cieľom umožniť 
MSP, aby profitovali z odborných znalostí a schopností týchto spoločností v oblasti 
vývozu a inovácií; naliehavo žiada členské štáty a Komisiu, aby v záujme vývoja nových 
technológií podporovala rozširovanie a uľahčovala financovanie partnerstiev medzi MSP, 
univerzitami a výskumnými pracovníkmi;

15. zdôrazňuje dôležitosť konkurencieschopného postavenia Európy vo svete v záujme 
úspešnej reindustrializácie; preto žiada Komisiu, aby vo všetkých budúcich legislatívnych 
návrhoch zohľadňovala konkurenčnú medzinárodnú situáciu príslušných odvetví 
a neznižovala ich konkurencieschopnosť, aby sa európsky priemysel dokázal presadiť vo 
svetovej konkurencii;

16. vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby európska priemyselná politika využívala 
nástroje obchodnej politiky a politiky v oblasti hospodárskej súťaže Únie; žiada Komisiu, 
aby podporovala väčšiu konvergenciu medzi členskými štátmi v daňovej, sociálnej a 
rozpočtovej oblasti, aby sa tak prispelo k vzniku spoločných priemyselných projektov; 
vyjadruje želanie, aby Komisia vypracovala celosvetové štúdie vplyvu ex ante a ex post, 
ktoré by sa zaoberali účinkami už uzatvorených dohôd o voľnom obchode alebo dohôd, 
o ktorých sa rokuje, na európsku priemyselnú politiku, a aby v priebehu uplatňovania 
týchto dohôd analyzovala ich súlad s cieľmi európskej industrializácie;

17. domnieva sa, že je potrebná revízia európskej smernice o ponukách vo verejnej súťaži, 
aby sa Európa mohla vybaviť prostriedkami na obranu proti projektom, ktoré by sa mohli 
ukázať škodlivé pre hustotu priemyselnej zástavby a obchodnej siete; nazdáva sa, že Únia 
musí mať možnosť postaviť sa proti ponukám vo verejnej súťaži od podnikov, ktoré nie 
sú sociálne zodpovedné a/ani nedodržiavajú kritériá dobrej správy, ako aj ponukám vo 
verejnej súťaži plánovaným v rámci činností ktoré Únia a jej členské štáty považujú za 
strategické;

18. domnieva sa, že európska priemyselná politika musí podporovať vytváranie európskych 
priemyselných skupín v svetovom meradle v oblastiach, v ktorých má európsky priemysel 
v súčasnosti vedúce postavenie, a v oblastiach, do ktorých sa v budúcnosti rozhodne 
investovať;

19. pripomína, že technické normy a predpisy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zaistení vedúceho 
postavenia EÚ v odvetviach, v ktorých sa najviac presadzuje novátorstvo, vrátane 
ekologických technológií; nabáda teda Komisiu, aby zlepšila spoluprácu s kľúčovými 
tretími krajinami – najmä s krajinami s rozvíjajúcou sa ekonomikou – s cieľom vytvoriť 
spoločné technické normy a predpisy a zároveň rešpektovať rozdielne sociálne preferencie 
súvisiace s normami;

20. nabáda Komisiu, aby európskym podnikom zabezpečila prístup na medzinárodné trhy; je 
presvedčený, že v prvom rade treba zaručiť reciprocitu v obchodných vzťahoch, najmä 
pokiaľ ide o prístup k verejnému obstarávaniu, chrániť práva priemyselného vlastníctva 
európskych podnikov a posilniť účinnosť a jednotnosť nástrojov na ochranu obchodu Únie 
prostredníctvom obchodnej stratégie a stratégie reindustrializácie Únie;
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21. považuje za nevyhnutné, aby Únia mala k dispozícii nástroje umožňujúce:
– vykonávať aktívnejšiu antidampingovú politiku a reagovať okrem iného na 

protizákonné financovanie vývozov, ktoré uskutočňujú niektoré tretie krajiny;
– vykonávať skutočnú politiku zmeny na ochranu európskych obchodných záujmov;
– zabezpečiť uplatňovanie koncepcie „spravodlivého obchodu“, ktorá spočíva vo 

vzájomnom dodržiavaní sociálnych, environmentálnych a kultúrnych noriem 
a rešpektovaní ľudských práv v oblasti medzinárodného obchodu;

22. berie na vedomie projekt Komisie modernizovať nástroje na ochranu obchodu Európskej 
únie, ktoré sú kľúčové pre priemyselnú politiku; želá si, aby táto modernizácia umožnila 
zlepšiť ich účinnosť; preto žiada Európsku komisiu, aby neoslabovala tieto nástroje de 
juro ani de facto, ale naopak, aby ich posilnila, aby mohli čo najskôr účinnejšie chrániť 
európske podniky, a to bez ohľadu na ich veľkosť, pred nezákonnými alebo nekalými 
praktikami;

23. pripomína, že je zakaždým, keď to okolnosti odôvodňujú, potrebné siahnuť k opatreniam 
na obchodnú ochranu voči krajinám, ktoré nedodržiavajú pravidlá medzinárodného 
obchodu alebo dohody o voľnom obchode uzatvorené s EÚ;

24. víta návrh nariadenia týkajúceho sa výkonu práv Únie na uplatňovanie a dodržiavanie 
pravidiel medzinárodného obchodu; domnieva sa, že lepšia reaktivita pri uplatňovaní 
našich práv by mohla obnoviť našu dôveryhodnosť a opäť vyvážiť naše obchodné vzťahy;

25. vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatočnou ochranou práv duševného vlastníctva na 
území niektorých obchodných partnerov a vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom 
konkrétnych prostriedkov, ktoré majú európske podniky, najmä MSP, k dispozícii na 
účinný boj proti porušovaniu týchto práv; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili 
spoluprácu v colnej oblasti v Únii a s tretími krajinami v súvislosti s konfiškáciou 
falšovaného tovaru a aby zjednodušili colné postupy; žiada Komisiu a členské štáty, aby 
užšie spolupracovali s tretími krajinami v otázkach autorských práv a udeľovania licencií;

26. pripomína Komisii, že nízka úroveň platov a ochrany životného prostredia predstavujú i 
naďalej veľmi dôležité prvky medzinárodnej konkurencie a že je naliehavo potrebné 
usilovať sa o zladenie týchto noriem smerom nahor, aby v EÚ mohla prebehnúť skutočná 
reindustrializácia; preto vyzýva Komisiu, aby v dohodách o voľnom obchode s tretími 
krajinami dohodla vynútiteľné záväzky v oblasti práv pracovníkov a ochrany životného 
prostredia; takisto žiada Komisiu, aby vypracovala povinné systémy sledovateľnosti 
výrobkov, ktoré by potvrdili ich súlad s medzinárodnými normami v oblasti práv 
pracovníkov a ochrany životného prostredia;

27. vyzýva Európsku úniu, aby zhodnotila svoju priemyselnú výrobu tým, že spotrebiteľom 
bude poskytovať presnejšie informácie, stanoví povinnosť uvádzania pôvodu výrobkov z 
Únie a výrobkov dovezených z tretích krajín a zaistí dodržiavanie zemepisných označení 
európskych potravinových výrobkov v tretích krajinách;

28. žiada, aby všetky výrobky dovážané z tretích krajín dodržiavali environmentálne, 
hygienické a sociálne normy, ktoré sa uplatňujú v Únii a bránia sa na svetovom trhu, aby 
boli európski priemyselní výrobcovia chránení pred nekalou hospodárskou súťažou;
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