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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o průmyslové politice pro éru globalizace
(2010/2095(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne XX. října 2010 nazvané „Průmyslová politika pro éru 
globalizace“ (KOM (2010)XXXX),

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. června 2010 o EU 20201,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o inovační politice Společenství 
v měnícím se světě2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2008 o přezkumu průmyslové politiky 
v polovině období – příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost3,

– s ohledem na neformální zasedání Evropské rady ve složení pro konkurenceschopnost, 
které se konalo ve dnech 14. a 15. července 2010,

– s ohledem na závěry 2999. zasedání Evropské rady ve složení pro konkurenceschopnost, 
které se konalo ve dnech 1. a 2. března 2010,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne xxx,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne xxx,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne XX. září 2010 nazvané „Stěžejní iniciativa v rámci 
strategie Evropa 2020 „inovace v Unii“ –  Proměna Evropy pro svět po krizi“ (KOM 
(2010)XXXX),

– s ohledem na dokument Komise předložený dne 24. dubna 2010 GŘ pro podniky a 
průmysl „Zpracovatelský průmysl v EU – Jaké budou výzvy a možnosti v budoucích 
letech?“4,

– s ohledem na pracovní dokument Komise nazvaný „Zpráva o provádění Small Business 
Act“ (KOM(2009)0680),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. července 2008 s názvem „Akční plán pro 
udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku“ (KOM(2008)0397),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. července 2007 nazvané „Přezkum průmyslové 
                                               
1 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0223.
2 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0209.
3 Úř. věst. C 279E, 19.11.2009, s. 65.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1
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politiky v polovině období – příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost“ 
(KOM(2007) 374),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
mezinárodní obchod, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro 
regionální rozvoj (A7–0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že globální hospodářská krize zásadním způsobem zasáhla evropský 
průmysl, čímž dále zhoršila již stávající výzvy v podobě procesů globalizace, změny 
klimatu, demografických změn a posunu k průmyslu založenému na znalostech, které 
zásadním způsobem ovlivňují rozvoj průmyslu, pracovní síly a výhled do budoucna,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení evropského průmyslu ve světě je možné udržet 
pouze prostřednictvím nových technologií/procesů/řešení, výzkumu a vývoje, 
promyšleného dodavatelského řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských zdrojů a dobré 
logistiky a infrastruktury, protože snižování nákladů není pro evropský průmysl správná 
cesta,

C. vzhledem k tomu, že průmyslového pokroku je možné docílit prostřednictvím inteligentní, 
dlouhodobé a vyvážené regulace a povzbuzování trhu a celosvětových trendů směrem 
k přechodu na udržitelné způsoby výroby a distribuce, a vzhledem k tomu, že je možné 
inteligentně využít spotřebu ku prospěchu evropského průmyslu, jeho 
konkurenceschopnosti a celosvětové vedoucí pozice,

Nový přístup založený na udržitelné průmyslové politice

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím Strategie EU 2020 Komise konečně uznala význam 
aktivní průmyslové politiky pro udržitelný rozvoj a zaměstnanost v Evropě;

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou načrtla kvalitativní 
a, bude-li to možné, i kvantitativní cíle evropského průmyslu v roce 2020, které budou mít 
na zřeteli udržitelný rozvoj a stanoví orientační směry např. pro účinné využívání energie 
a zdrojů, aby se v evropském průmyslu posílila stabilita a konkurenceschopnost a tím se 
také rozvinula tvorba pracovních míst;

3. zdůrazňuje, že úspěch nové udržitelné průmyslové politiky může být založen pouze 
na integrovaném přístupu napříč odvětvími, který bude podpořen horizontálními
a sektorovými iniciativami a opatřeními na evropské, vnitrostátní i regionální úrovni;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za tímto účelem ustavila stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku;

5. zdůrazňuje, že nová udržitelná průmyslová politika může být účinná pouze tehdy, pokud 
bude prováděna v úzké součinnosti s politikami členských států, a vyzývá proto Komisi, 
aby v roce 2011 vyvíjela všechny iniciativy, které umožňuje čl. 173 odst. 2 Lisabonské 
smlouvy, jako je navrhování pokynů a ukazatelů, možnost dozoru a posuzování;
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6. je přesvědčen, že úspěch nové udržitelné průmyslové politiky závisí na zapojení všech 
zúčastněných stran, zejména sociálních partnerů; vyzývá Komisi, aby do všech oblastí a 
opatření vnesla jasný princip partnerství; k tomu patří i neustálé společné předjímání a 
hodnocení očekávaného vývoje a s ním spojené přehodnocování strategií, opatření a 
programů;

7. vyzývá Komisi, aby co nejrychleji vypracovala konkrétní harmonogram dohledu nad 
prováděním a aby každoročně předložila zprávu o dosaženém pokroku;

Inovace

8. zdůrazňuje, že inovace jsou hlavním motorem průmyslové politiky a že všechny iniciativy 
na podporu inovací

 by se měly opírat o širokou definici inovací, která bude mimo jiné zahrnovat výrobky, 
služby, procesy, organizaci, kvalitu a řízení,

 musí zahrnovat celý řetězec procesů a utváření hodnot a

 musí být odvozeny nejen od samotného výrobku, ale od jeho potřeby a využití, aby 
vývoj probíhal integrovaněji a výroba byla cílenější za účelem zajištění významného 
přínosu pro spotřebitele, podniky i celou společnost;

9. vyzývá, aby byly v dalším období poskytování finančních podpor po roce 2013 (8. 
rámcový program pro výzkum) výrazně navýšeny prostředky na výzkum (cílem EU je 1 
% HDP veřejných financí); mimo výzkumu a inovací výrazně zaměřených na procesy je 
třeba provádět výzkum základních technologií napříč odvětvími; navíc je potřeba 
zjednodušit postupy;

10. zdůrazňuje úspěch finančního nástroje na sdílení rizik, který představuje důležitý způsob 
financování výzkumu v malých a středních podnicích Evropskou investiční bankou, 
a naléhavě žádá Komisi, aby na tento finanční nástroj vyčlenila znatelně vyšší množství 
prostředků; 

11. požaduje další podněcování technologií pro udržitelný rozvoj, se kterým se započalo 
v rámci Akčního plánu pro environmentální technologie (ETAP), prostřednictvím 
propojování politických strategií v oblasti výzkumu, životního prostředí a hospodářství, 
a požaduje ambiciózní následný plán Akčního plánu pro environmentální technologie;

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné zakázky, které ročně představují 17 % HDP 
Evropské unie, jsou významným prostředkem podpory inovací; poukazuje na skutečnost, 
že konkurenti, jako je Čína a USA, si stanovili ambiciózní cíle pro vytváření inovativních 
a ekologických výrobků, a požaduje stanovení odpovídajících cílů i v EU;

Zdroje

13. je přesvědčen, že zásadní zlepšení účinného využívání zdrojů v případě surovin, 
pomocných a pohonných látek a materiálů posílí celkovou konkurenceschopnost 
evropského průmyslu, a vyzývá proto Komisi, aby nadále kladla důraz na účinné 
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využívání zdrojů; to zahrnuje:

 stanovení jasných indikátorů, pomocí nichž bude možné přezkoumávat zda jsou zdroje 
využívány účinněji a další rozvoj odpovídajících norem,

 modelový rozvoj nových přístupů jako je např. pronajímání zdrojů,

 šíření osvědčených řešení a podpora sítí účinného využívání zdrojů a agentur pro 
účinné využívání materiálů,

 vypracování normy pro podnikové zprávy o udržitelnosti, která objasní pojem 
„ekologická zátěž“, a povede tak k úsporám nákladů, čímž se zvýší 
konkurenceschopnost podniků, spojí a sjednotí se dosavadní povinnosti a možnosti 
podávat zprávy (např. systém Společenství pro environmentální řízení a audit 
podniků), což by mělo být co možná nejobecněji závazné; 

14. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je klíčová pro možnosti rozvoje evropského průmyslu; 
proto vyzývá Komisi, aby ještě v roce 2010 předložila podrobnou strategii v oblasti 
surovin; tato strategie by měla mimo jiné obsahovat:

 zvýšení zpětného získávání surovin pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a zákazu vyvážení odpadů obsahujících suroviny,

 posílení výzkumu zaměřeného na nahrazení vzácných surovin,

 optimální využívání surovin dostupných v EU, k čemuž je třeba mimo jiné co 
nejrychleji vytvořit geoinformační systém, který poskytne přehled o surovinách 
dostupných v EU,

 zajištění dostatečných dodávek surovin prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství,

 opatření proti narůstající oligopolizaci získávání surovin a obchodu s nimi;

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje dlouhodobou energetickou politiku, která zajistí 
přiměřené ceny energií a stabilní dodávky umožňující výrobu bez uvolňování plynů 
poškozujících klima a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh s energií představuje 
přednost, pomocí níž bude možné zajistit přechod na nízkouhlíkovou výrobu 
a zásobování, a proto je třeba obnovit a rozšířit infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

16. požaduje, aby bylo vyvinuto veškeré úsilí na překonaní nedostatečné kvalifikace; to 
zahrnuje mimo jiné:

 interinstitucionální dialog mezi příslušnými orgány a sociálními partnery s cílem 
obnovit studijní plány a vypracovat strategie úspěšného přechodu ze škol na trh práce,  

 sladěné iniciativy na podporu vzdělávání v technických oborech na všech úrovních, 
zejména pak žen, a výměnu příkladů osvědčených postupů,
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 více sladěné a cílenější další vzdělávání, které bude přínosné jak pro zaměstnavatele, 
tak pro zaměstnance; v této oblasti je třeba více využívat Evropský sociální fond,

 otevírání a modernizace vysokých škol v oblasti dalšího vzdělávání odborníků 
(inženýrů, informatiků a techniků);

Udržitelná průmyslová kultura

17. požaduje silnější a koordinovanější politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, jako jsou 
např. ekologická průmyslová odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, obrat 300 miliard 
eur s celosvětovým podílem na trhu až ve výši 50 %); zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ 
trhů má vysoký potenciál pro inovace, např. ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní výhody, které je třeba plně využít; za tímto účelem je 
nutné ve vztahu k výrobkům dále rozvíjet předpisy, jako je směrnice o ekologickém 
designu, a zavádět podnětné iniciativy jako je např. iniciativa na podporu ekologických 
automobilů;

18. požaduje, aby rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) pokračoval 
i po roce 2013 a aby byl značně rozšířen;

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí s cílem vytvořit v dohledné době patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky pro průmyslové vlastnictví, provést reformu 
stanovování norem a stanovení mezinárodní normy za účelem zabezpečení vedoucího 
postavení v oblasti technologií;

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny pro restrukturalizace a posílení role evropských 
strukturálních fondů v rámci procesů restrukturalizace, aby byla zaměstnancům 
a podnikům poskytnuta nová perspektiva; je třeba zintenzivnit výzkum a rozvoj v oblasti 
procesů přestavby;

21. uznává, že existují regionální rozdíly v úrovni průmyslového rozvoje, především pak při 
procesech deindustrializace v nových členských státech, a požaduje aby tyto státy byly 
rovněž zapojeny do nové udržitelné průmyslové politiky, čímž se posílí územní 
soudržnost;

22. zdůrazňuje velký význam malých a středních podniků pro rozmanitost evropského 
průmyslu a vyzývá Komisi:

 aby vyžadovala provádění iniciativy na podporu malých a středních podniků („Small 
Business Act“) a aby se vypořádala s nedostatky v uplatňování již schválených 
obecných doporučení a konkrétních opatření (např. omezení administrativní zátěže, 
test dopadů na malé a střední podniky),

 aby se i nadále zasazovala za lepší přístup malých a středních podniků k možnostem 
financování, zejména aby vytvářela efektivní možnosti získávání rozvojového 
kapitálu, a aby v rámci utváření nové architektury finančních trhů zlepšila možnosti 
financování malých a středních podniků a posílila ty zdroje financování, které tyto 
podniky upřednostňují; 
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23. zastává názor, že na politiku podpory je potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy musí být proaktivně využívána k posilování 
inovací, uvádění na trh nebo při restrukturalizacích, a to v souladu s jasnými pravidly;

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní smlouvy koncipovány tak, aby tvořily součást 
průmyslově politické strategie založené na spravedlivé soutěži v rozvinutých 
i rozvíjejících se částech světa; princip udržitelného rozvoje musí být prosazován v co 
největší míře a do dohod o volném obchodu je třeba zapracovávat sociální a ekologické 
normy; je třeba zajistit, aby evropská průmyslová odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví solární energie;

25. zdůrazňuje, že při obnově průmyslu je nutné využívat myšlenky a schopnosti jeho 
zaměstnanců, a proto upozorňuje, že by toto zapojení zaměstnanců mělo být co největší a 
mělo by překračovat minimální ustanovení (např. směrnice 2002/14/ES či 2009/38/ES);

Odvětví

26. je přesvědčen, že kromě horizontálního přístupu by na specifika jednotlivých odvětví 
měly reagovat jednotlivé odvětvové iniciativy, které přispějí k jejich modernizaci a 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti, a požaduje, aby:

 Komise a všechny zúčastněné strany obnovily stávající přístupy v rámci jednotlivých 
odvětví (pracovní skupiny, orgány na vysoké úrovni, inovační platformy jako např. 
Cars 21), rozvinuly je srovnatelným způsobem a dodaly jim jasné strategické obsahy, 

 byly výsledky vhodně uváděny do praxe,

 se pozornost zaměřovala především na klíčová odvětví evropského průmyslu, mimo 
jiné na automobilový průmysl, obnovitelné zdroje, letectví, chemický průmysl, 
potravinářský průmysl a kreativní odvětví,

 Komise pravidelně předkládala zprávy o dosaženém pokroku;

Odpovědnost

27. zastává názor, že evropský průmysl, který bude mít prospěch z těchto politických snah 
a dobrých rámcových podmínek, by měl převzít více odpovědnosti za udržitelný růst 
a zaměstnanost v Evropě; prostřednictvím dobrovolných závazků by se měl jasně zavázat 
k investicím v Evropě, zvýšit své úsilí v oblasti výzkumu, přispět k nové kultuře 
kvalifikací, přinést ještě více udržitelných inovací výrobků a procesů a uzavírat 
strategická partnerství v rámci Evropy, pokud je to možné;

Regiony

28. zdůrazňuje, že regionální struktury významným způsobem přispívají k posílení průmyslu 
v Evropě; uskupení pro konkurenceschopnost a spojitost inovací (podniky, univerzity 
a výzkumná centra) i vzájemné propojení jednotlivých podniků (hodnotové řetězce 
a synergie) s dalšími aktéry jsou zásadní pro investiční rozhodnutí; proto je třeba, aby
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 se dostalo inovativním uskupením a sítím lepší podpory, a podpořilo se tak předávání 
znalostí a výsledků výzkumu koordinovaným způsobem, jakož i zlepšování kvalifikací 
i infrastruktura a aby se tyto požadavky staly středem zájmu Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, 

 EU byla nápomocna regionálním sítím i metropolitním oblastem při podporování 
průmyslové základny, 

 Evropská investiční banka posílila vazbu mezi průmyslovou politikou a územní 
soudržností;

o

o o

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.



PE445.790v01-00 10/14 PR\824649CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

POHLED NA EVROPSKÝ PRŮMYSL

průmysl EU vytváří přibližně třetinu hrubé přidané hodnoty vzniklé v EU, přičemž téměř tři 
čtvrtiny evropského vývozu tvoří průmyslové zboží, v průmyslu je zaměstnána třetina 
pracovníků. a celkově představuje zdroj obživy pro 57 milionů lidí. 
Pokud vezmeme v potaz jeho multiplikační efekt, kdy každé pracovní místo v průmyslu 
vytváří další dvě pracovní místa v souvisejících službách, je jeho vliv na zaměstnanost ještě 
významnější.  

Průmysl v EU27 (Eurostat)
Procento hrubé 

přidané 
hodnoty 

(rok 2008)

Zaměstnanost (2008)
procento z celkového počtu  

v milionech

Počet podniků 
v tisících 

(rok 2007)

Těžba a dolování 1 0,4 0,8 21,4
Výroba 16,8 16,8 37,0 2 323
Zásobování elektrickou energií, 
plynem a vodou

2,3 0,8 1,7 36,0

Stavebnictví 6,4 8,4 17,0 3 090
CELKEM 26,5 26,4 56,5 5 470,4

ZNOVUOBJEVENÍ PRŮMYSLU V EVROPĚ

Nedávná hluboká hospodářská krize zasáhla evropský průmysl. Zároveň také prokázala 
důležitost průmyslu pro ekonomiku EU a odhalila, že nebylo dost učiněno pro to, aby 
v současné situaci plné výzev byly komplexně zohledněny jeho potřeby. V porovnání se stále 
diskutovanými odvětvími financí a služeb je průmysl v současnosti často na druhém místě. 
Průmyslová politika EU se často řídila názorem, že trhy by se měly regulovat samy a tato 
strategie byla uskutečňována prostřednictvím jednotlivých opatření téměř bez koordinace 
napříč členskými státy. Tato opatření představovala převážně odezvy na změny situace 
a málokdy byla výsledkem předchozí analýzy. 

SOUČASNÉ VÝZVY

Průmysl již před začátkem krize procházel procesem restrukturalizace. V současnosti stojí 
před řadou vzájemně provázaných výzev.

a) Průmysl byl průběžně a hluboce ovlivňován stále se zrychlujícím sledem změn ve 
vývoji globální ekonomiky. Rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi 
a odvětvími, které tradičně ovládaly, se denně mění v důsledku sílící hospodářské 
soutěže. Poptávky na celosvětovém trhu se rychle vyvíjejí, a podniky se proto musí 
přeorientovávat, restrukturalizovat a měnit své zaměření. Nová mezinárodní dělba 
práce s rychle rostoucími ekonomikami, jako jsou Čína, Indie, Brazílie a Rusko, 
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zvyšuje globalizační tlaky. 

b) Probíhá nová forma globalizace, která se vyvíjí směrem ke globální společnosti 
založené na znalostech, ve které inovace a výzkum vystřídají lidskou sílu a manuální 
práci jako hnací motor růstu a hospodářské soutěže.

c) Změna klimatu je nezvratná a nesporná. Překotná globální hospodářská soutěž zásadně 
vytížila všechny zdroje. Vzhledem k tomu, že je nutné zmírnit změnu klimatu 
a chránit biologickou rozmanitost, přičemž zatím dochází k spotřebovávání surovin 
a růstu poptávky, je třeba, aby se průmysl přiklonil k výrobě s nulovými emisemi 
uhlíku a efektivním využitím zdrojů. 

d) Demografické změny zásadně mění charakteristiky spotřebitelů i výrobců. Stálé 
zvyšování věkového průměru vyžaduje nové výrobky, způsoby dopravy a organizaci 
práce. Nastane nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

e) Rychlá urbanizace staví mimo jiné mobilitu, stavebnictví a logistiku před nové výzvy. 

POSÍLENÍ SPOLEČNÉHO PŘÍSTUPU K PRŮMYSLOVÉ POLITICE

Strategie Evropa 2020 poprvé uznává potřebu nového přístupu tím, že uvádí stěžejní 
iniciativu k tomuto tématu. Je načase, aby EU plně využila všechny možnosti udržitelné 
obnovy a dalšího rozvoje průmyslové základny s kvalitními pracovními místy. Evropský 
průmysl by si měl udržet vedoucí pozici v klíčových odvětvích a nikoli se nechat vést. Je čas, 
aby EU určila svou vlastní cestu pro průmysl budoucnosti. EU musí zajistit, že přidané 
hodnoty budou vytvářeny uvnitř jejích hranic.

Je jasné, že úspěšná průmyslová politika musí stát na obou následujících pilířích: 

 nová architektura finančního odvětví
 výrazná koordinace hospodářských, daňových rozpočtových politik na 

makroekonomické úrovni s cílem zajistit růst a zaměstnanost bez daňového dumpingu 
(např. harmonizace daně z příjmu právnických osob)

Selhání paradigmatu samoregulace finančních trhů musí vést ke komplexnímu novému 
regulačnímu rámci, který bude schopen navrátit finanční systém k jeho základní funkci, tedy 
k účinnému investování úspor, což je obzvláště důležité pro průmysl a MSP. 

Je třeba využít možnosti, které skýtá článek 173 Smlouvy o EU. Je také nutné, aby EU 
a členské státy společně rozvinuly ucelenou a jednoznačnou průmyslovou politiku a zároveň 
i jasnou strategii a ukazatele, aby bylo možné zajistit úspěch a sledovat jej. Různé tendence 
v rámci průmyslové politiky (protekcionismus, řízení, pobídky, konkurenceschopnost) nesmí 
být neřízené.

NOVÁ INTEGROVANÁ A UDRŽITELNÁ PRŮMYSLOVÁ POLITIKA V EU
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Průmyslová politika EU by se měla zaměřit jak na udržitelnou, ekologicky účinnou 
a celosvětově konkurenceschopnou obnovu průmyslové základny, tak na udržitelný přechod 
od průmyslu zaměřeného převážně na výrobu k průmyslu založenému na znalostech. Je 
nezbytné integrovat všechny politiky EU a propojit všechny jejich aspekty s dopadem na 
průmysl.  To vyžaduje novou dimenzi spolupráce v rámci Komise a spolupráci se všemi 
aktéry.

Zpravodaj zastává názor, že nový přístup k průmyslu v Evropě musí zahrnovat 15 klíčových 
„milníků“: 

1) Vytvoření inovačního řetězce

Potřebujeme výzkum, vývoj inovací a jejich aplikaci se vztahem k průmyslu – celý inovační 
řetězec. Inovace znamená více než obnovu technologií: zahrnuje také inovaci organizace, 
obchodních modelů, designu výrobků a jejich kvality. Abychom inovace podpořili, musíme 
vytvořit rámec, který pro ně bude příznivý ve vztahu k normám, standardům, patentům 
a ochraně práv duševního vlastnictví. Je třeba klást důraz na nové základní technologie 
uplatňované v různých odvětvích (např. informační a komunikační technologie, mobilitu, 
energetiku, biotechnologie a nanotechnologie) a soustavně je používat. Potřebujeme ucelené 
strategie, které umožní sbližování a spolupráci mezi různými inovačními odvětvími. Politika 
inovací v EU by se měla zaměřovat na mezery v hodnotovém řetězci. Je třeba nalézt nová 
řešení pro hlavní oblasti budoucnosti jako je udržitelnost, demografické změny a urbanizace.

2) Zvyšování účinnosti využití zdrojů

V minulých desetiletích se mnohem rychleji rozvíjela produktivita práce než produktivita 
zdrojů (energetických a materiálových). V průmyslových odvětvích představují náklady na 
pracovní sílu přibližně 20 % a náklady na zdroje 40 %. Strmý nárůst produktivity zdrojů 
založený na normách EU, pobídkách, společných a podnikových cílech a usilující o použití 
systémů založených na nejlepších dostupných technologiích posiluje udržitelnost 
a celosvětovou konkurenceschopnost evropského průmyslu, poskytuje mu zároveň výhled na 
nové trhy v globálních hodnotových řetězcích a zachová pracovní místa v Evropě. Společnosti 
by v rámci povinných zpráv o udržitelnosti měly vypočítat svou „ekologickou zátěž“. 

3) Jasné cíle pro výrobky vzniklé udržitelným způsobem

Udržitelná výroba musí být posílena prostřednictvím koordinovaných, ekologicky 
inovativních výrobních norem založených na analýzách životních cyklů (např. směrnice 
o ekodesignu, normy pro stavby a automobily). 

4) Využívání veřejných zakázek

Veřejné zakázky by měly být využívány jako nástroje pomocí nichž budou jak do veřejných, 
tak soukromých sektorů zaváděny nové výrobky a služby vzniklé udržitelným způsobem. Je 
třeba důsledně využívat možností, které skýtá směrnice 2004/181. Navíc je potřeba lépe 
orientovat veřejné výdaje na investice do budoucnosti, především na podporu hospodářství 

                                               
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114-240
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založeného na znalostech a inovací v průmyslu. 

5) Rozšíření výroby čisté energie

Energetika a průmyslová politika jsou úzce propojeny. Dobré zásobování energií je nezbytné 
a energie z obnovitelných zdrojů představuje nový rostoucí trh, který vytváří nová kvalitní 
pracovní místa. Průmyslová politika vyžaduje dlouhodobou energetickou politiku, jejíž 
součástí bude politika v oblasti změny klimatu, která zajistí přijatelné ceny energií 
a zabezpečí zásobování, přičemž se vyhne úniku uhlíku.

6) Přesvědčivá strategie v oblasti surovin

Evropský průmysl je závislý na spolehlivém přístupu k surovinám, což je stále 
problematičtější. Mimo spravedlivého zajištění dostatečných dodávek zdrojů je zároveň 
potřeba rozvinout řádnou politiku tak, aby byl velký podíl již existujících zdrojů recyklován 
(tj. směrnice OEEZ) a aby byl zastaven vývoz odpadu, což je nutné podpořit výzkumem 
a vývojem. Je třeba se průběžně vypořádávat s překážkami bránícími spravedlivému 
mezinárodnímu obchodu s klíčovými průmyslovými zdroji.

7) Přetváření obchodu a zajištění soužití výhodného pro všechny a udržitelné výroby

Politika mezinárodního obchodu představuje bezpochyby hlavní aspekt udržitelné výroby. 
Obchod není samoúčelným cílem, ale je součástí průmyslové strategie. Obchodní politika by 
měla poskytovat přístup ke klíčovým a rostoucím trhům na základě, který bude spravedlivý 
pro všechny. Mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech stanovený Světovou 
obchodní organizací a rozhodování sporů v jeho rámci je nejúčinnější a nejuznávanější 
způsob řízení a rozšiřování obchodních vztahů transparentním způsobem. Udržitelná výroba 
vyžaduje vhodné pracovní prostředí, finanční odměnu i povinné normy ve vztahu k životnímu 
prostředí. Tyto skutečnosti by měly být uváděny v obchodních smlouvách. 

8) Náčrt povinné průmyslové politiky jednotlivých odvětví

Přístupy v různých sektorech (pracovní skupiny, poradní výbory na vysoké úrovni, inovační 
platformy jako např. LeaderShip, Cars 21, ICT Task Force, High Level Group Chemical 
Industry) by měly dostat přesně definovaný rámec a strategický obsah společně s posouzením 
dopadu na odvětví a s akčními plány tak, aby posílily udržitelný rozvoj.

9) Zapojení MSP

MSP jsou páteří evropského průmyslu, a proto by měly být posíleny pomocí lepšího přenosu 
technologií, přístupem k financování v podobě bankovních půjček, rizikového kapitálu, ale 
i pomocí financování ze zdrojů Společenství prostřednictvím rámcových programů. Navíc je 
třeba povzbudit MSP, aby se účastnily veřejných zakázek a měly by být vytvořeny lepší 
podmínky pro jejich internacionalizaci. 

10) Rozvoj místních oblastí činnosti

Politika EU by měla více podporovat inovační seskupení tak, aby se koordinovaným 
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způsobem rozvinulo předávání znalostí, výzkumná činnost, rozvoj kvalifikací a infrastruktur.  
Ustanovení evropských seskupení pro konkurenceschopnost a nové uskupení různých aktérů 
na poli inovací (podniků, univerzit a výzkumných středisek – „ekosystémů“) a průmyslové 
sítě s operativními toky znalostí a zapojení mnoha aktérů je klíčové pro rozhodování 
o investicích. Evropská investiční banka musí posílit propojení průmyslové politiky a územní 
soudržnosti.

11) Zajištění předjímání změn v průmyslu

Průmyslová politika by se měla stále více pokoušet předjímat změny a reagovat na ně 
prostřednictvím rozvoje dlouhodobých strategií. Potřebujeme nový nástroj s intenzivním 
zapojením sociálních partnerů.

12) Vyrovnat se s restrukturalizací

Pracovníkům a podnikům postiženým restrukturalizací způsobenou strukturálními změnami 
nebo působením globalizace je třeba poskytnout nadějné vyhlídky. Toho by bylo možné 
dosáhnout vytvořením pracovní skupiny pro restrukturalizaci a posílením role strukturálních 
fondů EU v restrukturalizačních řízeních. Ve vztahu k regionálním rozdílům je třeba vyvinout 
činnost především v nových členských státech, ve kterých probíhají procesy deindustrializace.

13) Posílení kvalifikací

Dostupnost pracovní síly s adekvátní kvalifikací zaostává za potřebami restrukturalizovaného 
a obnoveného evropského průmyslu. Je třeba zahájit dialog mezi orgány veřejné moci 
pověřenými regulací systémů vzdělávání a sociálními partnery, který povede k navržení 
praktických řešení pro řízení přechodu ze škol na trh práce a pro organizaci dalšího 
vzdělávání, jež bude co nejpřínosnější pro zaměstnavatele i zaměstnance. Inovace 
a kvalifikace vyžadují další rozvoj i na univerzitní úrovni.

14) Posílení účasti pracovníků na rozhodování

Větší účast pracovníků zaručí v průběhu procesu obnovy rozvoj kvality a zamezí vzniku 
nedostačujících pracovních podmínek. Systémy sociální odpovědnosti podniků podpoří jejich 
sociální a udržitelný rozvoj.

15) Dlouhodobé politiky

Rozhodnutí o investicích a cykly inovací v průmyslu vyžadují mimo integrovaného přístupu 
k evropské průmyslové politice i dlouhodobé zaměření na legislativu.

Integrovaná a udržitelná průmyslová politika představuje pouze jednu stranu mince - druhá 
strana je jednoznačný závazek průmyslu k evropským investicím, k posílení kapacit ve 
výzkumu, k příspěvku k nové kultuře kvalifikací, k výrobkům a výrobním postupům účinně 
využívajícím zdroje a ke strategickým partnerstvím mezi firmami v EU.


