
PR\824649PL.doc PE445.790v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2010/2095(INI)

13.9.2010

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji
(2010/2095(INI))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Bernd Lange



PE445.790v01-00 2/15 PR\824649PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ................................................................................................................10



PR\824649PL.doc 3/15 PE445.790v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji
(2010/2095(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia XX października 2010 r. zatytułowany „Polityka 
przemysłowa w erze globalizacji” (COM(2010)XXXX),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie UE 20201,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie przeglądu 
wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie2,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie 
przeglądu śródokresowego polityki przemysłowej – wkład w strategię UE na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia3,

– uwzględniając nieformalne posiedzenie Rady ds. konkurencyjności w dniach 14 i 15 lipca 
2010 r.,

– uwzględniając konkluzje z 2999. posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności z dnia 1 i 2 
marca 2010 r.,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ...,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „EUROPA 2020. 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia XX września 2010 r. zatytułowany „Europa 
2020. Projekt przewodni – „Unia Innowacji”. Przekształcanie Europy po zakończeniu 
kryzysu na świecie” (COM(2010)XXXX),

– uwzględniając z dokument Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. z DG ds. Przedsiębiorstw i 
Przemysłu zatytułowany „Przemysł wytwórczy UE – Jakie są wyzwania i szanse w 
najbliższych latach?”4,

– uwzględniając dokument roboczy Komisji zatytułowany „Sprawozdanie z realizacji 
programu  Small Business Act” (COM(2009)0680),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. zatytułowany „Plan działania na 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0209.
3 Dz.U. C 279 E z 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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rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki 
przemysłowej” (COM(2008)0397),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. zatytułowany „Przegląd 
śródokresowy polityki przemysłowej – wkład w strategię UE na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” (COM(2007) 374),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że światowy kryzys gospodarczy silnie uderzył w przemysł europejski, 
przez co jeszcze bardziej uwydatnił bieżące wyzwania związane z globalizacją, zmianą 
klimatu, przemianami demograficznymi i przejściem do przemysłu opartego na wiedzy, 
co głęboko wpływa na rozwój przemysłu, siłę roboczą i perspektywy na przyszłość,

B. mając na uwadze, że utrzymanie czołowej pozycji europejskiej gospodarki w świecie jest 
możliwe tylko w oparciu o nowe technologie/procesy/rozwiązania, prace badawczo-
rozwojowe, nowoczesny łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne zasoby ludzkie, dobrą 
logistykę i infrastrukturę, ponieważ obniżanie kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

C. mając na uwadze, że postęp gospodarczy można osiągnąć za pomocą inteligentnej, 
długoterminowej, wyważonej regulacji i stymulacji rynku, a także w oparciu o światowy 
trend ku czystym i trwałym formom produkcji i dystrybucji, oraz mając na uwadze, że 
konsumpcja mogłaby zostać w inteligentny sposób wykorzystania na korzyść przemysłu 
europejskiego, jego konkurencyjności i wiodącej pozycji w świecie,

Nowa koncepcja zrównoważonej polityki przemysłowej

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja w strategii EU 2020 uznaje wreszcie 
znaczenie aktywnej polityki przemysłowej dla zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia 
w Europie;

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z Parlamentem Europejskim i Radą opracowała jakościowe 
i, tam gdzie to możliwe, ilościowe cele rozwoju dla przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały zrównoważony rozwój i określające kierunki, np. w 
odniesieniu do wydajności wykorzystania energii i zasobów, co pozwoli na zapewnienie 
stabilności, konkurencyjności i tym samym miejsc pracy w przemyśle europejskim;

3. podkreśla, że powodzenie nowej zrównoważonej polityki przemysłowej jest możliwe 
wyłącznie w oparciu o zintegrowane i przekrojowe podejście obejmujące 
międzysektorowe i sektorowe inicjatywy oraz działania na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane podejście wymaga skutecznej współpracy w ramach 
Komisji i wzywa Komisję do utworzenia w tym celu stałego zespołu zadaniowego ds. 
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polityki przemysłowej;

5. zwraca uwagę, że nowa zrównoważona polityka przemysłowa może być skuteczna 
jedynie w ścisłym powiązaniu z polityką państw członkowskich i w związku z tym wzywa 
Komisję do podjęcia w 2011 r. przewidzianych w Traktacie Lizbońskim (art. 173 ust. 2) 
inicjatyw mających na celu określenie wytycznych i wskaźników oraz przygotowanie 
elementów niezbędnych dla prowadzenia nadzoru i oceny;

6. jest przekonany, że skuteczność nowej zrównoważonej polityki przemysłowej zależy od 
zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów, w szczególności partnerów 
społecznych.  Wzywa się Komisję do wprowadzenia we wszystkich obszarach i 
działaniach jasno określonej zasady partnerstwa, łącznie ze wspólnym bieżącym 
prognozowaniem i oceną przewidywanego rozwoju, a tym samym przeglądem 
strategii/działań/programów;

7. wzywa Komisję do szybkiego sporządzenia precyzyjnego harmonogramu działań 
dotyczących monitorowania procesu wdrażania oraz do przedkładania corocznego 
sprawozdania z podstępu prac;

Innowacje

8. podkreśla, że innowacje są siłą napędową polityki przemysłowej i że wszystkie inicjatywy 
wspierające innowacje powinny:

 opierać się na szerokiej definicji innowacji obejmującej m.in. produkty, usługi, 
procesy, organizację, jakość i zarządzanie,

 obejmować cały łańcuch procesów i tworzenia wartości oraz

 być konstruowane nie tylko w oparciu o produkt, lecz także przy uwzględnieniu 
potrzeb i wykorzystania z myślą o zintegrowanym rozwoju i ukierunkowanej 
produkcji, niosących ze sobą odczuwalne korzyści dla konsumentów, przedsiębiorstw 
i całego społeczeństwa;

9. domaga się zdecydowanego zwiększenia wydatków na badania w kolejnym okresie 
finansowania po 2013 r. (8.PR) (cel UE – 1% PKB finansów publicznych). Oprócz badań 
i innowacji skupiających się ściśle na procesach niezbędne jest prowadzenie badań w 
zakresie międzybranżowych technologii podstawowych. Ponadto konieczne jest 
wdrożenie uproszczenia procedur;

10. zwraca uwagę na wydajność mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka 
(RSFF) jako ważnej formy finansowania badań przez EBI, przeznaczonej dla MŚP, i 
zdecydowanie zachęca Komisję do udostępnienia znacznie wyższych kwot na potrzeby 
tego mechanizmu;

11. domaga się dalszego stymulowania technologii w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak 
jak zapoczątkowano to w planie działań na rzecz technologii dla środowiska (ETAP) 
poprzez powiązanie strategii w obszarze polityki badań, środowiska naturalnego i 
gospodarki, i wnosi o sporządzenie ambitnego kolejnego programu ETAP;
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12. przypomina, że zamówienia publiczne, na które w UE przypada rocznie 17% PKB, są 
ważnym narzędziem stymulowania innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, tacy jak 
Chiny i USA, wyznaczyli sobie ambitne cele w zakresie uzyskania innowacyjnych i 
ekologicznych produktów, i domaga się przyjęcia podobnych celów w UE;

Zasoby

13. jest przekonany, że wyraźna poprawa wydajności zasobów w odniesieniu do surowców, 
środków pomocniczych i środków produkcji oraz materiałów podnosi konkurencyjność 
przemysłu europejskiego w świecie i wzywa Komisję do zintensyfikowania działań w 
zakresie wydajności zasobów i priorytetowego traktowania tego obszaru. Działania te 
obejmują:

 opracowanie precyzyjnych wskaźników służących do określenia stopnia wzrostu 
wydajności zasobów oraz dalszy rozwój odpowiednich norm,

 tworzenie wzorowych, nowych podejść, takich jak kontraktowanie zasobów,

 rozpowszechnianie najlepszych sprawdzonych rozwiązań i wspieranie sieci 
wydajności zasobów i agencji wydajności materiałów,

 opracowanie standardów dotyczących sprawozdań przedsiębiorstw w sprawie 
zrównoważonego rozwoju, informujących o „bagażu ekologicznym” przedsiębiorstw i 
prowadzących tym samym do oszczędności kosztów i podnoszenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw, oraz przedstawiających w zwięzłej i ujednoliconej formie obowiązki 
sprawozdawcze i możliwości (np. EMAS), które to sprawozdania powinny mieć 
w znacznym stopniu charakter obowiązkowy; 

14. podkreśla, że dostępność surowców ma zasadnicze znaczenie dla potencjału rozwoju 
przemysłu europejskiego. W związku z tym wzywa się Komisję do przedłożenia jeszcze 
w 2010 r. szeroko zakrojonej strategii w zakresie surowców. Strategia ta powinna 
obejmować m.in.:

 zwiększenie odzysku surowców wtórnych w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie badań i wstrzymanie eksportu odpadów 
zawierających surowce wtórne,

 intensyfikację badań nad substytutami dla rzadko występujących surowców,

 optymalne wykorzystanie surowców występujących w UE, co wymaga m.in. 
szybkiego wprowadzenia europejskiego systemu informacji geograficznej z wykazem 
surowców w UE,

 zapewnienie pokrywających zapotrzebowanie dostaw surowców w oparciu o 
sprawiedliwe umowy handlowe i strategiczne partnerstwa,

 działania wymierzone w nasilające się zjawisko dominacji rynkowej oligopoli w 
zakresie wydobycia surowców i handlu nimi;
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15. jest przekonany, że przemysł potrzebuje długoterminowej polityki energetycznej, która 
zagwarantuje odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo dostaw, umożliwi produkcję bez 
emisji szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. Wewnętrzny rynek energii jest pozycją aktywów 
mającą zagwarantować przestawienie na niskoemisyjną produkcję i niskoemisyjne 
dostawy i dlatego należy odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom inteligencji 
(„inteligentne sieci” – ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

16. domaga się podjęcia wszelkich starań w celu rozwiązania problemu braku kwalifikacji. 
Obejmuje to m.in.:

 międzyinstytucjonalny dialog między właściwymi organami a partnerami społecznymi 
w celu modernizacji planów nauczania i opracowania skutecznych sposobów 
przechodzenia ze szkół na rynek pracy, 

 uzgodnione inicjatywy na rzecz wspierania kształcenia w zakresie nauk ścisłych i 
przedmiotów technicznych (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) na 
wszystkich poziomach, w szczególności dla kobiet, oraz wymiana sprawdzonych 
praktyk,

 dodatkowe uzgodnione i celowe działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji, które 
przyniosą korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. W tym celu wskazane 
jest większe wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

 tworzenie i modernizację szkół wyższych podnoszących kwalifikacje w zakresie 
specjalistycznych zawodów (inżynierowie, informatycy, technicy);

Zrównoważony rozwój sektora przemysłu

17. domaga się bardziej zdecydowanej, uzgodnionej polityki UE w zakresie wiodących 
rynków, np. branż związanych z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln zatrudnionych, 300 mld 
EUR obrotu i do 50 % udziału w światowym rynku); podkreśla, że wiele „tradycyjnych” 
rynków wykazuje duży potencjał innowacyjny, np. rynek stali, samochodowy i 
stoczniowy, i/lub ma przewagę komparatywną, które należy w pełni wykorzystać, co 
oznacza konieczność udoskonalania przepisów odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz konieczność podejmowania pobudzających 
inicjatyw, takich jak np. inicjatywa „ekologiczne samochody”;

18. domaga się przedłużenia programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 
(CIP) na okres po 2013 roku i jego zdecydowanego rozszerzenia;

19. domaga się przyspieszenia działań zmierzających do stworzenia patentu wspólnotowego, 
poprawy unormowań prawnych dla własności intelektualnej, przeprowadzenia reformy 
procedur normalizacji oraz doprowadzenia do ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia przewagi technologicznej;

20. domaga się stworzenia zespołu zadaniowego ds. restrukturyzacji i zwiększenia roli 
europejskich funduszy strukturalnych w procesach restrukturyzacji celem stworzenia 
nowej perspektywy dla pracowników i przedsiębiorstw. Konieczne jest zintensyfikowanie 
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prac badawczo-rozwojowych wzgl. procesów transformacji;

21. uznaje regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju przemysłowego przede wszystkim w 
zakresie procesów związanych z deindustrializacją w nowych państwach członkowskich i 
domaga się włączenia ich do zrównoważonej polityki przemysłowej w celu wzmocnienia 
spójności terytorialnej;

22. podkreśla ogromne znaczenie MŚP w przemyśle i wzywa Komisję, aby

 przeforsowała wdrożenie regulacji poświęconej małym przedsiębiorstwom („karta 
małych przedsiębiorstw”) i zajęła się niedociągnięciami w stosowaniu ustanowionych 
wytycznych i konkretnych środków (np. ograniczenie nakładów na administrację, test 
MŚP),

 nadal zabiegała o poprawę dostępu do możliwości finansowania dla MŚP, a w 
szczególności opracowała racjonalne możliwości udziału w firmach typu venture 
capital i wspierała możliwości finansowania dla MŚP i ich preferowane źródła 
finansowania w nowej architekturze rynku finansowego;

23. uważa, że polityka pomocy państwa nie może być postrzegana tylko przez pryzmat prawa 
konkurencji, lecz powinna być w interesie europejskim aktywnie w oparciu o jasne zasady 
i w przejrzysty sposób wykorzystywana do rozwoju innowacji, wprowadzania produktów 
na rynek czy też przy restrukturyzacji w przemyśle;

24. wnosi, aby w przyszłości umowy handlowe były sporządzane tak, by stanowiły część 
strategii gospodarczej zapewniającej uczciwy charakter konkurencji w państwach 
rozwiniętych i rozwijających się. Konieczne jest szerokie wdrożenie zasady 
zrównoważonego rozwoju i uwzględnienie norm ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w sektorze energetyki słonecznej;

25. podkreśla potrzebę wykorzystania pomysłów i kompetencji osób zajmujących się 
modernizacją przemysłu i zwraca w związku z tym uwagę na konieczność jak 
największego zaangażowania wykraczającego poza przewidziane przepisami minimum 
(np. dyrektywy 2002/14/WE, 2009/38/WE);

Sektory

26. jest przekonany, że w modernizacji i podnoszeniu konkurencyjności pomocna jest nie 
tylko polityka przekrojowa, lecz także inicjatywy sektorowe uwzględniające specyfikę 
poszczególnych branż, i domaga się:

 odnowienia, analogicznego rozwoju i jasnego strategicznego ukierunkowania przez 
Komisję obecnego podejścia sektorowego (zespoły zadaniowe, rady doradcze 
wysokiego szczebla, platformy innowacji, takie jak CARS 21) przy zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych podmiotów; 

 precyzyjnego wdrożenia wyników,
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 skupienia szczególnej uwagi na kluczowych sektorach europejskich, m.in. branży 
motoryzacyjnej, energii odnawialnej, lotnictwie, branży chemicznej, żywnościowej i 
twórczej,

 przedkładania przez Komisję okresowych sprawozdań z postępów;

Odpowiedzialność

27. uważa, że przemysł europejski, który korzysta z udogodnień wynikających z działań 
politycznych i dobrych uregulowań prawnych, powinien przejąć większą 
odpowiedzialność w zakresie zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia w Europie. 
Przemysł powinien na zasadzie dobrowolnych zobowiązań wykazać wyraźne 
zaangażowanie w inwestycje unijne, wzmocnienie potencjału badań naukowych, wkład w 
nowe standardy kwalifikacji, zapewnienie opłacalności produktów i metod ich 
wytwarzania oraz tworzenie tam gdzie to możliwe, strategicznych partnerstw w Europie;

Samorządy terytorialne

28. zwraca uwagę, że struktury regionalne wnoszą ważny wkład we wzmacnianie przemysłu 
w Europie. Klastry oparte na konkurencyjności oraz zależności w zakresie innowacji 
(przedsiębiorstwa, uniwersytety, ośrodki badawcze), a także wzajemne powiązania 
sieciowe między przedsiębiorstwami (łańcuchy tworzenia wartości, efekt synergii) i z 
innymi podmiotami mają istotne znaczenie dla decyzji inwestycyjnych. Z tego powodu 
należy:

 w większym stopniu wspierać innowacyjne klastry i sieci w celu skoordynowanego 
propagowania transferu wiedzy, działalności badawczej, rozwoju kwalifikacji i 
infrastruktury, również jako priorytet Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,

 wspierać ze środków UE regionalne struktury sieciowe, takie jak metropolie, w 
promowaniu bazy przemysłowej,

 wzmocnić za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego powiązania 
między polityką przemysłową a spójnością terytorialną.

o

o o

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

OBRAZ PRZEMYSŁU W EUROPIE

Przemysł UE wytwarza mniej więcej trzecią część wartości dodanej brutto UE, przy czym 
prawie 3/4 europejskiego eksportu stanowią wyroby przemysłowe, a sektor ten zapewnia 1/3 
zatrudnienia, będąc źródłem utrzymania 57 milionów osób. Jeżeli wziąć pod uwagę efekt 
mnożnikowy, w wyniku którego każde stanowisko w przemyśle wiąże się ze stworzeniem w 
przybliżeniu dwóch dodatkowych miejsc pracy w usługach powiązanych, jego wpływ na 
zatrudnienie jest jeszcze większy. 

Przemysł w UE27 (Eurostat)

% wartości 
dodanej brutto 

(2008)

Zatrudnienie (2008)
% całkowitej liczby w 

milionach

Liczba 
przedsiębiorstw 

w tysiącach 
(2007)

Górnictwo i wydobycie 1 0.4 0.8 21.4
Przemysł wytwórczy 16.8 16.8 37.0 2 323
Energetyka, dostawy gazu 
ziemnego i wody

2.3 0.8 1.7 36.0

Budownictwo 6.4 8.4 17.0 3 090
ŁĄCZNIE 26.5 26.4 56.5 5 470.4

RENESANS PRZEMYSŁU W EUROPIE

Przemysł europejski ucierpiał wskutek niedawnego głębokiego kryzysu gospodarczego. Lecz 
kryzys ten uwidocznił również znaczenie przemysłu dla gospodarki UE i pokazał, że nie 
podjęto wystarczających działań, by w pełni sprostać jego potrzebom w obecnych trudnych 
warunkach. Przemysłowi poświęca się obecnie mniej uwagi niż usługom i sektorowi 
finansów będącymi w centrum dyskusji. Polityka przemysłowa UE kierowała się często 
kryterium, według którego rynki powinny regulować się same i dotychczas była ona 
realizowana poprzez podejmowanie indywidualnych środków, przy nikłej koordynacji między 
państwami członkowskimi. Była to w dużym stopniu reakcja na zmieniającą się sytuację, zaś 
rzadko działania oparte na wcześniejszej analizie. 

BIEŻĄCE WYZWANIA

Proces restrukturyzacji przemysłu rozpoczął się jeszcze przed nadejściem kryzysu 
gospodarczego. Obecnie musi on zmierzyć się z potęgującymi się wzajemnie wyzwaniami:

a) Coraz szybsze zmiany towarzyszące rozwojowi światowej gospodarki miały ciągły i 
duży wpływ na przemysł. Linia demarkacyjna między krajami rozwiniętymi a 
rozwijającymi się oraz tradycyjny podział między sektorami ich dominacji zmienia się 
codziennie w wyniku coraz większej konkurencji. Popyt na światowym rynku ulega 
szybkim zmianom i wymaga od przedsiębiorstw reorientacji, restrukturyzacji i zmiany 
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specjalizacji. Nowy międzynarodowy podział pracy, na który wpływają szybko 
rozwijające się gospodarki, takie jak: Chiny, Indie, Brazylia czy Rosja, nasila presję 
związaną z globalizacją. 

b) Wraz z postępem globalnego społeczeństwa opartego na wiedzy pojawiają się nowe 
formy globalizacji, w których innowacja i badania naukowe mają większą wartość niż 
siła robocza i praca wykonywana ręcznie, stanowiąc siłę napędową wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności.

c) Zmiana klimatu jest zjawiskiem bezsprzecznym i nieodwracalnym. Rozpoczęcie 
światowego wyścigu gospodarczego znacznie nadwyrężyło wszelkie zasoby. Mając na 
uwadze potrzebę złagodzenia zmiany klimatu i zachowania różnorodności 
biologicznej przy coraz szczuplejszych zasobach surowców i rosnącym 
zapotrzebowaniu, przemysł powinien dążyć w kierunku bezemisyjnych metod 
produkcji wykorzystujących zasoby w sposób możliwie najskuteczniejszy. 

d) Przeobrażenia demograficzne zmieniają znacznie profil zarówno konsumentów, jak i 
dostawców. Stały wzrost średniej wieku wymaga nowych produktów i form transportu 
oraz nowej organizacji pracy. Zabraknie wykwalifikowanych pracowników.

e) Szybka urbanizacja niesie ze sobą nowe wyzwania, między innymi w zakresie 
mobilności, budynków i logistyki. 

UGRUNTOWANIE WSPÓLNEGO PODEJŚCIA DO POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ

Strategia Europa 2020 po raz pierwszy zwraca uwagę na potrzebę nowego podejścia, 
przedstawiając projekt przewodni. Nadszedł czas, by UE w pełni wykorzystała wspólne 
możliwości zrównoważonej modernizacji i dalszego rozwoju bazy przemysłowej oraz 
zapewnienia zatrudnienia wysokiej jakości. Przemysł europejski powinien utrzymać pozycję 
lidera w kluczowych sektorach, a nie podążać za innymi. Nadszedł czas, by UE zdecydowała 
o przyszłym kształcie swojego przemysłu. Musi się ona upewnić, że wartość dodana jest 
tworzona w samej UE.

Jest oczywiste, że skuteczna polityka przemysłowa musi opierać się zarówno na: 

 nowej strukturze sektora finansowego, jak i
 doskonałej koordynacji makroekonomicznej polityki gospodarczej, podatkowej i 

budżetowej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu bez stosowania 
dumpingu podatkowego (np. harmonizacja podatków dla przedsiębiorstw).

Niepowodzenie paradygmatu samoregulacji rynków finansowych musi prowadzić do 
opracowania nowych wieloaspektowych ram regulacyjnych zdolnych do sprowadzenia 
systemu finansowego do jego meritum: przekształcenia oszczędności w przynoszące zysk 
inwestycje, szczególnie w przypadku przemysłu i MŚP. 

Należy wykorzystać możliwości, jakie daje art. 173 Traktatu o UE. Spójna i precyzyjna 
polityka przemysłowa, a także jasna strategia i wskaźniki zmierzające do zapewnienia i 
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monitorowania sukcesu powinny zostać wspólnie opracowane przez UE i jej państwa 
członkowskie. Odmienne tendencje w polityce przemysłowej (protekcjonizm, zarządzanie, 
zachęty, konkurencyjność) nie mogą wymknąć się spod kontroli.

NOWA ZINTEGROWANA I ZRÓWNOWAŻONA POLITYKA PRZEMYSŁOWA W UE

Polityka przemysłowa UE powinna dążyć zarówno do trwałego, ekologicznego i 
zwiększającego światową konkurencyjność odnowienia bazy przemysłowej, jak również do 
zrównoważonego przejścia z działalności głównie produkcyjnej na przemysł oparty na 
wiedzy. Kluczowe jest włączenie wszystkich dziedzin polityki UE zawierających wszelkie 
aspekty mające wpływ na przemysł. Wymaga to nowego poziomu współpracy w Komisji oraz 
ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

Zdaniem sprawozdawcy nowe podejście do przemysłu w Europie musi opierać się na 
piętnastu podstawowych czynnikach: 

1) Tworzenie łańcucha innowacji

Potrzebne są badania naukowe dotyczące przemysłu oraz opracowywanie i stosowanie 
innowacji, czyli cały łańcuch innowacji. Innowacja oznacza więcej niż tylko innowację 
technologiczną - oznacza również innowację w zakresie organizacji, funkcjonowania 
przedsiębiorstw, projektowania i jakości wyrobów. Aby promować innowację, musimy 
stworzyć sprzyjające jej warunki w zakresie przepisów, standardów, patentów oraz prawa 
ochrony własności intelektualnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na nowe podstawowe 
technologie międzysektorowe (np. technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie w 
zakresie mobilności, energii, bio- i nanotechnologii) i rozwijać je. Potrzebne są spójne 
strategie umożliwiające konwergencję i współpracę między różnymi sektorami innowacji. 
Polityka innowacji UE powinna koncentrować się na lukach w łańcuchu wartości. Należy 
zastosować nowe rozwiązania w głównych obszarach przyszłości, takich jak trwały rozwój, 
zmiany demograficzne czy urbanizacja.

2) Bardziej wydajne wykorzystanie zasobów

W ostatnich dekadach wydajność siły roboczej wzrastała o wiele szybciej niż wydajność 
zasobów (energii i surowców). W przemyśle koszty siły roboczej wynoszą około 20%, zaś 
koszty zasobów – 40%. Znaczne zwiększenie wydajności zasobów w oparciu o unijne normy, 
zachęty, cele realizowane na poziomie wspólnotowym i przez przedsiębiorstwa, a także 
systemy wspierania najlepszych dostępnych technologii wzmacniają trwały rozwój i światową 
konkurencyjność przemysłu europejskiego, przynosząc nowe perspektywy rynkowe w 
globalnych łańcuchach wartości i stanowiąc zabezpieczenie dla zatrudnienia w Europie. 
Należy obliczyć „bagaż ekologiczny” przedsiębiorstw w ramach obowiązkowego 
sprawozdania w sprawie trwałego rozwoju.

3) Przejrzyste cele dla produktów zgodnych z zasadami trwałego rozwoju

Zrównoważoną produkcję należy wesprzeć skoordynowanymi, innowacyjnymi pod 
względem ekologicznym normami dotyczącymi produktów, w oparciu o analizę cyklu życia 
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(np. dyrektywa w sprawie ekoprojektu, normy dotyczące budynków i pojazdów). 

4) Korzystanie z przetargów publicznych

Przetargi publiczne powinny być narzędziem służącym wprowadzeniu nowych produktów i 
usług zgodnych z zasadami trwałego rozwoju zarówno w sektorze publicznym, jak i 
prywatnym. Należy systematycznie korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą dyrektywa 
2004/181. Ponadto niezbędne jest lepsze ukierunkowanie wydatków publicznych na przyszłe 
inwestycje, głównie na korzyść gospodarki opartej na wiedzy i innowacji przemysłowej. 

5) Zwiększenie produkcji tzw. czystej energii

Energia i polityka przemysłowa są ściśle powiązane. Konieczne jest należyte zapewnienie 
dostaw energii, podczas gdy odnawialne źródła energii stanowią nowe rynki wzrostu 
generujące nowe miejsca pracy  wysokiej jakości. Polityka przemysłowa wymaga 
długoterminowej polityki energetycznej przewidującej politykę w zakresie zmian klimatu, 
rozsądne ceny energii i bezpieczeństwo dostaw, a jednocześnie przeciwdziałającej zjawisku 
ucieczki emisji gazów cieplarnianych. 

6) Przekonująca strategia w zakresie surowców

Przemysł europejski zależy od pewnego dostępu do surowców, co staje się coraz bardziej 
problematyczne. Poza należytym zagwarantowaniem wystarczających dostaw zasobów 
istnieje jednocześnie potrzeba opracowania właściwej strategii zmierzającej do odzyskiwania 
w jak największym stopniu istniejących zasobów (np. dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego) i zaprzestania eksportu odpadów, co powinno zostać 
wzmocnione przez niezbędne badania i rozwój. Należy niezmiennie usuwać przeszkody dla 
uczciwego międzynarodowego handlu najważniejszymi zasobami przemysłowymi.

7) Przekształcenia w handlu zmierzające do zapewnienia uczciwego współistnienia i 
zrównoważonej produkcji

Międzynarodowa polityka handlowa jest bezsprzecznie kluczowa dla zapewnienia 
zrównoważonej produkcji. Handel sam w sobie nie jest celem, lecz stanowi część strategii 
przemysłowej. Polityka handlowa powinna gwarantować sprawiedliwy dostęp do kluczowych 
i rozwijających się rynków. Wielostronny regulowany system w ramach WTO przewidujący 
mechanizm rozstrzygania sporów jest najskuteczniejszym i prawowitym środkiem 
zarządzania w przejrzysty sposób stosunkami handlowymi i ich rozwijania. Zrównoważona 
produkcja wymaga zapewnienia godziwych warunków pracy i wynagrodzenia, a także 
obowiązkowych standardów ochrony środowiska. Powinno to zostać określone w umowach 
handlowych. 

8) Nakreślenie obowiązkowej sektorowej polityki przemysłowej

Aby promować trwały rozwój, różne podejścia sektorowe (zespoły zadaniowe, rady doradcze 
wysokiego szczebla, platformy innowacji, tj. LeaderShip, Cars 21, grupa robocza ds. 

                                               
1 Dz.U. L 134, 30.4.2004, s. 114-240
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teleinformatyki, grupa wysokiego szczebla w przemyśle chemicznym) powinny posiadać 
jasne ramy oraz strategiczną treść obejmującą oceny oddziaływania i plany działań.

9) Zaangażowanie MŚP

Należy wzmocnić MŚP będące podporą przemysłu europejskiego poprzez poprawę transferu 
technologii, dostęp do finansowania w postaci pożyczek bankowych, kapitału venture, ale 
również funduszy wspólnotowych za pośrednictwem programów ramowych. Ponadto należy 
zachęcać MŚP do większego udziału w zamówieniach publicznych, a także stworzyć im 
lepsze możliwości umiędzynarodowienia. 

10) Rozwijanie regionalnych obszarów działania

UE powinna w większym stopniu wspierać klastry innowacji w celu skoordynowanego 
propagowania transferu wiedzy, działalności naukowej, rozwoju kwalifikacji i infrastruktury. 
Ustanowienie europejskich klastrów konkurencyjności i nowych ugrupowań różnych 
podmiotów tworzących innowacje (przedsiębiorstw, ośrodków akademickich i badawczych -
„ekosystemów”) oraz sieci przemysłowych zapewniających operacyjny przepływ wiedzy, a 
także zaangażowanie wielu podmiotów jest kluczowe dla decyzji dotyczących inwestycji. 
Europejski Bank Inwestycyjny musi wzmocnić powiązania między polityką przemysłową a 
spójnością terytorialną.

11) Przewidywanie kierunków zmian w przemyśle

Polityka przemysłowa powinna w coraz większym stopniu przewidywać zmiany i 
proponować dla nich rozwiązania dzięki tworzeniu długoterminowych strategii. Potrzebujemy 
stworzenia nowego instrumentu przy dużym zaangażowaniu partnerów społecznych.

12) Działania w zakresie restrukturyzacji

Należy zapewnić perspektywy pracownikom i firmom dotkniętym restrukturyzacją 
wynikającą ze zmian strukturalnych lub będącą następstwem globalizacji. Można tego 
dokonać poprzez stworzenie zespołu zadaniowego ds. restrukturyzacji i wykorzystanie w 
większym stopniu funduszy strukturalnych w procesie restrukturyzacji. Mając na uwadze 
różnice między regionami, należy podjąć działania w zakresie deindustrializacji, w 
szczególności w nowych państwach członkowskich.

13) Podniesienie kwalifikacji

Zasoby właściwie wykwalifikowanej siły roboczej są niewystarczające wobec potrzeb w 
zakresie restrukturyzacji i modernizacji przemysłu europejskiego. Należy nawiązać dialog 
między władzami publicznymi zajmującymi się systemami edukacji i partnerami społecznymi 
w celu wypracowania praktycznych rozwiązań w zakresie uregulowania kwestii 
przechodzenia ze szkół na rynek pracy oraz w celu opracowania procesu dalszego 
zdobywania kwalifikacji, który byłby możliwie najkorzystniejszy zarówno dla pracodawców, 
jak i pracowników. Innowacyjność i kwalifikacje wymagają dalszych usprawnień na 
poziomie kształcenia wyższego.
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14) Zwiększenie udziału pracowników w procesie decyzyjnym

Większy udział pracowników zapewnia poprawę jakości i zapobiega niedostatecznym 
warunkom pracy  w procesie modernizacji. Systemy społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstw uwzględniającemu 
aspekty społeczne.

15) Strategie długoterminowe

Poza zintegrowanym podejściem do europejskiej polityki przemysłowej decyzje inwestycyjne 
oraz cykle innowacji w przemyśle wymagają długoterminowych wytycznych w zakresie 
ustawodawstwa.

Zintegrowana i zrównoważona polityka przemysłowa to tylko jedna strona medalu. Drugą jest 
wyraźne zaangażowanie przemysłu w inwestycje unijne, wzmocnienie potencjału badań 
naukowych, wkład w nowe standardy kwalifikacji, zapewnienie opłacalności produktów i 
metod ich wytwarzania oraz strategiczne partnerstwo między przedsiębiorstwami w UE.


