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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o industrijski politiki za dobo globalizacije 
(2010/2095(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne XX. oktobra 2010 z naslovom ‘Industrijska 
politika za dobo globalizacije (KOM(2010)XXXX),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. junija 2010 o EU 20201,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o inovacijski politiki skupnosti v 
spreminjajočem se svetu2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2008 o vmesnem pregledu industrijske 
politike ter njenem prispevku k strategiji EU o rasti in zaposlovanju3,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za konkurenčnost z dne 14. in 15. julija 2010,

– ob upoštevanju sklepov 2999. seje Sveta za konkurenčnost z dne 1. in 2. marca 2010,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne xxx,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne xxx,

– ob upoštevanju sporočila Evropske komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom: „Evropa 
2020 – strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne XX. septembra 2010 z naslovom „Vodilna 
pobuda Evropa 2020 za Unijo inovacij: preoblikovanje Evrope za svet po krizi“ 
(KOM(2010)XXXX),

– ob upoštevanju dokumenta Komisije (DG podjetništvo in industrija) z dne 26. aprila 2010 
z naslovom „Evropska proizvodna industrija: izzivi in priložnosti za prihajajoča leta“4,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z naslovom „Poročilo o izvajanju Akta za 
mala podjetja“ (KOM(2009)0680),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. julija 2008 o trajnostni potrošnji in 
proizvodnji ter akcijskem načrtu za trajnostno industrijsko politiko (KOM(2008)0397),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. julija 2007 z naslovom „Vmesni pregled 
industrijske politike – prispevek k strategiji EU za gospodarsko rast in delovna mesta 
(KOM(2007)374),

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0209.
3 UL C 174E, 19.11.2009, str. 65.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1
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– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za 
regionalni razvoj (A7-0000/2010),

A. ker je svetovna gospodarska kriza evropsko industrijo močno prizadela in še zaostrila 
težavne procese globalizacije, podnebnih in demografskih sprememb ter prehajanja v 
industrijo znanja, ki globoko posegajo v industrijski razvoj, delovno silo in obete za 
prihodnost,

B. ker je svetovni vodilni položaj evropske industrije mogoče ohraniti le z novimi 
tehnologijami/procesi/rešitvami, raziskavami in razvojem, dodelano dobavno verigo, 
večjo učinkovitostjo, močnimi človeškimi viri, dobro logistiko in infrastrukturo, saj 
zmanjševanje stroškov evropske industrije ne bo popeljalo naprej,

C. ker je do industrijskega napredka mogoče priti s pametno, dolgoročno in uravnoteženo 
regulacijo in stimulacijo trga ter gredo svetovni trendi v smeri proti čistim in trajnostnim 
oblikam proizvodnje in distribucije, pa tudi potrošništvo bi lahko pametno izkoristili v 
prid evropski industriji, njeni konkurenčnosti in vodilnemu položaju v svetu,

Nov pristop k trajnostni industrijski politiki

1. pozdravlja, da je Komisija s strategijo EU 2020 končno priznala, da je za trajnostno rast in 
zaposlovanje v Evropi pomembna aktivna industrijska politika;

2. spodbuja Komisijo, naj skupaj z Evropskim parlamentom in Svetom razvije kvalitativno 
in po možnosti tudi kvantitativno predstavo o ciljih za evropsko industrijo leta 2020, ki bo 
upoštevala dolgoročni trajnostni razvoj in ponudila smernice, na primer za učinkovitost 
glede energije in virov, tako da bo evropski industriji zagotovljena stabilnost, 
konkurenčnost in s tem tudi delovna mesta;

3. poudarja, da lahko uspešnost nove trajnostne industrijske politike temelji samo v 
celostnem medsektorskem pristopu, ki bo izhajal iz horizontalnih in sektorskih pobud ter 
ukrepov na evropski, nacionalni in regionalni ravni;

4. poudarja, da je za nov celostni pristop potrebno zelo dobro sodelovanje znotraj Komisije, 
zato jo poziva, naj v te namene oblikuje stalno delovno skupino za industrijsko politiko;

5. poudarja, da je lahko nova trajnostna industrijska politika učinkovita samo, če države 
članice soglašajo z njo, zato poziva Komisijo, naj leta 2011 izkoristi možnosti za pobude 
po Lizbonski pogodbi (člen 173,2) s smernicami, kazalniki, nadzornimi zmogljivostmi in 
ocenjevalnimi postopki;

6. je prepričan, da je uspeh nove trajnostne industrijske politike odvisen od tega, ali so 
vključene vse zainteresirane strani, predvsem socialni partnerji; Komisijo poziva, naj na 
vseh področjih in pri vseh ukrepih uveljavi jasno načelo partnerstva; to zajema tudi 
sprotno skupno predvidevanje in ocenjevanje pričakovanega dogajanja ter vrednotenje 
strategij, ukrepov in programov;
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7. poziva Komisijo, naj nemudoma oblikuje oprijemljiv časovni načrt za spremljanje 
izvajanja in vsako leto predloži poročilo o napredku;

Inovacije

8. poudarja, da so inovacije osrednje gonilo industrijske politike in da morajo vse pobude, ki 
podpirajo inovacije:

 izhajati iz celovite opredelitve inovacij, ki bo med drugim zajemala izdelke, storitve,
procese, organizacijo, kakovost in upravljanje,

 zajemati cele verige procesov in ustvarjanja vrednosti ter

 ne smejo temeljiti samo na izdelkih, pač pa izhajati tudi iz potreb in uporabe, tako da 
se bodo celovito razvijali ter da bo proizvodnja ciljno usmerjena in bo upoštevala 
prednosti za uporabnike, podjetja in vso družbo;

9. poziva, naj se izdatki za raziskave za naslednje obdobje do leta 2013 (osmi okvirni 
raziskovalni program) znatno povečajo (cilj EU: 1 % BDP ); opozarja, da so poleg močno 
procesno usmerjenih raziskav in inovacij potrebne tudi raziskave v medsektorskih 
tehnologijah; poleg tega je treba poenostaviti postopke;

10. poudarja uspešnost sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja, kar je pomembna 
oblika financiranja raziskav za mala in srednja podjetja prek Evropske investicijske banke, 
zato močno spodbuja Komisijo, naj temu skladu nameni občutno več sredstev;

11. poziva k nadaljnjemu spodbujanju tehnologij za trajnostni razvoj, kakor se je začelo v 
akcijskem načrtu za okoljske tehnologije (ETAP) s povezovanjem raziskovalnih, 
okoljskih in gospodarskopolitičnih strategij, in k ambiciozno zastavljenemu nadaljnjemu 
spremljanju akcijskega načrta ETAP;

12. opominja, da so javni razpisi z letnim deležem 1,7 % BDP v EU močno sredstvo za 
spodbujanje inovacij; opozarja, da imajo konkurenti, kot sta Kitajska in ZDA, zastavljene 
obsežne cilje za javne razpise na področju inovativnih in okolju prijaznih izdelkov, in 
poziva k ustreznim tovrstnim ciljem tudi v EU;

Viri

13. meni, da znatno učinkovitejša poraba surovin, pomožnih snovi in goriv ter materialov 
krepi svetovni konkurenčni položaj evropske industrije, zato poziva Komisijo, naj 
učinkovito porabo virov postavi v žarišče pozornosti; to pomeni:

 razvoj jasnih kazalnikov za preverjanje, ali produktivnost virov narašča, in razvoj 
ustreznih standardov,

 razvoj novih pristopov, na primer pogodbe za financiranje virov (ang. resource 
contracting),

 razširjanje rešitev iz najboljše prakse ter spodbujanje mrež za učinkovito porabo virov 
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in agencij za učinkovito rabo materialov,

 razvoj standardne oblike poročila o trajnosti podjetij, ki bi zmanjšala ekološko 
obremenitev in s tem pripomogla k zmanjšanju stroškov, zaradi česar bi podjetja 
postala bolj konkurenčna, ter zajela in poenostavila obstoječe obveznosti in možnosti 
(na primer EMAS), morala pa bi biti čim bolj zavezujoča; 

14. poudarja, da je razpoložljivost surovin osrednjega pomena za razvojne možnosti evropske 
industrije, zato poziva Komisijo, naj še v letu 2010 predloži obširno strategijo za surovine, 
ki bi morala vključevati:

 okrepljeno predelavo surovin z izčrpnimi pravili za recikliranje, ustreznimi 
spodbudami za raziskave ter ustavitev tokov odpadkov, ki vsebujejo surovine,

 več raziskav o nadomeščanju redkih surovin,

 optimalno izrabo surovin, ki so na voljo v EU, za kar bi bilo potreben evropski 
geoinformacijski sistem s pregledom surovin v EU,

 zagotovitev zadostne oskrbe s surovinami prek pravičnih trgovinskih sporazumov in 
strateških partnerstev,

 ukrepe proti vse večji oligopolizaciji v pridobivanju surovin in trgovini z njimi;

15. je prepričan, da industrija potrebuje dolgoročno usmerjeno energetsko politiko, ki bo 
zagotavljala ustrezne cene energije in zanesljivo oskrbo, omogočila proizvodnjo brez 
škodljivih toplogrednih plinov in onemogočila selitev virov CO2; poudarja, da je notranji 
energetski trg prednost pri zagotavljanju nizkoogljične proizvodnje in oskrbe, zato je treba 
obnoviti in dograditi omrežno infrastrukturo ter oblikovati pametna omrežja;

16. poziva, da si je treba po vseh močeh prizadevati za premostitev vrzeli v kvalifikacijah; to 
med drugim pomeni:

 institucionaliziran dialog med pristojnimi organi in socialnimi partnerji o prenovi 
učnih načrtov in razvoju učinkovitih možnosti za prehod iz šole na trg dela, 

 usklajene pobude za okrepitev izobraževanja na področju naravoslovja, tehnologije, 
tehnike in matematike na vseh ravneh, zlasti za ženske, in za izmenjavo zgledov 
najboljše prakse,

 nadaljnje opredeljene in ciljno usmerjene višje kvalifikacije, ki bodo koristile tako 
delodajalcem kot delavcem, za kar je treba bolj uporabiti evropski socialni sklad,

 odprtje in posodobitev visokih šol za nadaljnje usposabljanje na strokovnih področjih 
(inženirji, informatiki, tehniki);

Trajnostna industrijska kultura

17. spodbuja k odločnejši in usklajeni politiki EU za vodilne trge, na primer ekološke 
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industrije (okoli 3,5 milijonov zaposlenih, 300 milijard EUR prometa, do 50-odstotni 
delež na svetovnem trgu); poudarja, da imajo številni „tradicionalni“ trgi, na primer 
jeklarstvo, avtomobilska industrija, ladjedelništvo, visoko inovacijsko zmožnost oziroma 
primerjalno prednost, kar je treba dodobra izkoristiti, med drugim je treba nadalje razviti 
ureditev na področju izdelkov, kakršna je direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, 
in uvesti pobude, kakršna je na primer tista o zelenih avtomobilih;

18. poziva, naj se okvirni program za konkurenčnost in inovacije podaljša še čez leto 2013 in 
znatno razširi;

19. poziva k večjim prizadevanjem, da bi kmalu vzpostavili patent Skupnosti, izboljšali 
okvirne pogoje glede pravic industrijske lastnine, reformirali metode standardizacije ter 
mednarodno standardizacijo usmerili v zagotovitev vodilnega položaja na področju 
tehnologije;

20. poziva k oblikovanju delovne skupine za prestrukturiranje in pomembnejšo vlogo 
evropskih strukturnih skladov pri tovrstnih procesih, tako da bodo delavcem in podjetjem 
zagotovljeni obeti za prihodnost; okrepiti je treba raziskave in razvoj na področju 
procesov prestrukturiranja; 

21. se zaveda regionalnih razlik v industrijskem razvoju, na primer v procesih 
deindustrializacije v novih državah članicah, in poziva, naj se jih pritegne v novo 
trajnostno industrijsko politiko, da se bo okrepila teritorialna kohezija;

22. poudarja pomembnost malih in srednjih podjetij za industrijsko krajino in poziva 
Komisijo, naj:

 uveljavi izvajanje akta o malih podjetjih in obravnava vrzeli pri izvajanju različnih 
smernic ter naj oblikuje konkretne ukrepe (na primer zmanjševanje upravne 
obremenitve, test za mala in srednja podjetja),

 si še naprej prizadeva za boljši dostop do možnosti financiranja za mala in srednja 
podjetja, predvsem naj razvije zdržne možnosti s tveganim kapitalom, pri novi 
strukturi finančnega trga pa okrepi možnosti financiranja za mala in srednja podjetja 
ter njihove izbrane vire financiranja;

23. meni, da politike pomoči ne bi smeli obravnavati le po konkurenčni zakonodaji, pač pa jo 
je treba v evropskem interesu in z jasnimi pravili, proaktivno in pregledno uporabiti za 
okrepitev inovacij, dajanje izdelkov na trg ali industrijsko prestrukturiranje;

24. poziva, naj se prihodnji trgovinski sporazumi oblikujejo tako, da bodo sestavni del 
industrijskopolitične strategije na osnovi poštene konkurence v razvitem svetu in državah 
v razvoju; celostno je treba izvajati načelo trajnostnega razvoja ter v prostotrgovinskih 
sporazumih upoštevati socialne in okoljske standarde; skrbeti je treba, da evropskih 
industrij ne bo ogrožalo nepošteno ravnanje, kakor se dogaja v solarni panogi;

25. poudarja, da je treba pri prestrukturiranju industrije uporabiti zamisli in znanja delavcev, 
in poudarja, da mora biti to posvetovanje čim širše ter mora preseči zgolj minimalne 
zahteve (na primer iz direktiv 2002/14/ES, 2009/38/EG);
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Sektorji

26. je prepričan, da lahko tudi sektorske pobude, ne samo horizontalni pristop, izkoristijo 
posebnosti posameznih panog za posodobitev in povečanje konkurenčne zmožnosti, in 
poziva, naj:

 Komisija po posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi prenovi in primerljivo 
nadalje razvije obstoječe sektorske pobude (delovne skupine, skupine na visoki ravni, 
inovacijske platforme, na primer Cars 21) in jim doda nove strateške vsebine, 

 rezultate izvaja prilagojeno potrebam,

 posebno pozornost nameni osrednjim evropskim sektorjem, na primer avtomobilski 
panogi, obnovljivim virom energije, letalstvu, kemični in živilski industriji ter 
ustvarjalnim dejavnostim,

 Komisija redno poroča o napredku;

Pristojnosti

27. meni, da mora evropska industrija, ki bo zaradi teh političnih prizadevanj in dobrih 
okvirnih pogojev pridobila, prevzeti več odgovornosti za trajnostno rast in zaposlovanje v 
Evropi; meni, da bi se morala v obliki prostovoljnih obvez zavezati znatnim naložbam v 
Evropi, sama vzdrževati svoje raziskovalne zmogljivosti, prispevati k novi kulturi 
kvalifikacij, razviti še več trajnostnih inovacij na področju izdelkov in procesov ter 
sklepati strateška partnerstva, po možnosti v Evropi;

Regije

28. poudarja, da regionalne strukture pomembno prispevajo h krepitvi industrije v Evropi; 
industrijske mreže in inovacijski grozdi (podjetja, univerze in raziskovalna središča) ter 
mreže podjetij (verige dodane vrednosti, sinergije) in drugih akterjev so pomembni za 
naložbeno odločanje. Zato:

 bi morali biti inovativni grozdi in mreže deležni večje podpore, da bi na ta način 
spodbujali usklajeno prenašanje znanja in raziskave, izboljšali kvalifikacije in 
infrastrukturo, kar bi moralo biti tudi prednostna naloga evropskega sklada za 
regionalni razvoj,

 bi morali prek EU spodbujati omrežne strukture, kakršne so velemestne regije, da bi 
krepile svojo industrijsko osnovo,

 bi morala Evropska investicijska banka okrepiti povezavo med industrijsko politiko in 
teritorialno kohezijo;

o

o o



PR\824649SL.doc 9/14 PE445.790v01-00

SL

29. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.
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OBRAZLOŽITEV

KRATEK PREGLED INDUSTRIJE V EVROPI

Industrija EU predstavlja približno tretjino bruto dodane vrednosti v EU. Skoraj tri četrtine 
evropskega izvoza so industrijski izdelki, poleg tega pa panoga zagotavlja tretjino delovnih 
mest, s čimer je preskrbljenih okoli 57 milijonov ljudi. Če upoštevamo širitev učinka 
industrijskih dejavnosti, saj vsako delovno mesto v industriji ustvari približno dve dodatni 
delovni mesti v povezanih panogah, je vloga industrija pri zaposlitvenih možnostih še večja. 

Industrija v EU-27 (Eurostat)
BRUTO 

DODANA 
VREDNOST 
V % (2008)

ZAPOSLENOST (2008)
DELEŽ % V MILIJONIH

ŠTEVILO 
PODJETIJ V 

TISOČIH 
(2007)

RUDARSTVO, KAMNOLOMI
IN KAMNOSEŠTVO

1 0.4 0.8 21.4

PROIZVODNJA 16.8 16.8 37.0 2 323
OSKRBA Z ELEKTRIKO, 
PLINOM IN VODO

2.3 0.8 1.7 36.0

GRADBENIŠTVO 6.4 8.4 17.0 3 090
SKUPAJ 26.5 26.4 56.5 5 470.4

PONOVNO ODKRITJE INDUSTRIJE V EVROPI

Nedavna globoka gospodarska kriza je evropsko industrijo močno prizadela, izpostavila pa je 
tudi pomen industrijskih panog za gospodarstvo EU in pokazala, da ni bilo dovolj storjenega 
za celostno obravnavo njegovih potreb v sedanjih težkih razmerah. Industrija je sedaj pogosto 
postavljena na drugo mesto v primerjavi z drugimi storitvami, o katerih je veliko govora, in v 
primerjavi s finančnim sektorjem. Industrijska politika EU je ostala pogosto osredotočena na 
predstavo, da se morajo trgi sami uravnavati, to pa se je izvajalo predvsem s pomočjo 
posameznih ukrepov, skoraj brez usklajevanja med državami članicami. V večini primerov je 
šlo za odzivanje na spremenjene okoliščine in le redko za ukrepanje na podlagi predhodne 
analize. 

AKTUALNI IZZIVI

Industrija je bila podvržena prestrukturiranju še pred začetkom gospodarske krize. Trenutno 
se to področje sooča z medsebojno okrepljenimi izzivi:

a) Industrija je pod nenehnim močnim vplivom pospešenih sprememb v razvoju 
svetovnega gospodarstva. Razmejitev med razvitimi državami in državami v razvoju 
ter njihovimi tradicionalnimi prevladujočimi sektorji se zaradi vedno večje 
konkurence dnevno spreminja. Povpraševanje na svetovnem trgu se hitro razvija, 
zaradi česar se morajo podjetja preusmerjati, prestrukturirati in drugače specializirati. 
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Nova mednarodna delitev dela s hitro rastočimi gospodarstvi, na primer na Kitajskem, 
v Indiji, Braziliji in Rusiji, povečuje pritisk globalizacije. 

b) Poraja se nova oblika globalizacije z razvojem, ki gre v smeri globalne družbe znanja, 
v kateri bodo imele inovacije in raziskave večjo težo pri gospodarski rasti in 
konkurenčnosti kakor človeška delovna sila in fizično delo.

c) Podnebne razmere so nepovratne in o njih se ni mogoče pogajati. Izbruh tekmovanja v 
svetovnem gospodarstvu je sprožil velik pritisk na vse vrste virov. Zaradi potrebe po 
blažitvi podnebnih sprememb in zaščiti biotske raznovrstnosti, pri čemer se količine 
surovin zmanjšujejo in povpraševanje povečuje, se mora industrija preusmeriti v 
brezogljično proizvodnjo, ki bo temeljila na učinkoviti porabi virov. 

d) Demografski premiki močno spreminjajo tako profil potrošnikov kakor ponudnikov. 
Neprestano višanje povprečne starosti zahteva nove izdelke, nove oblike prevoza in 
novo organizacijo delovne sile. Primanjkovalo bo kvalificirane delovne sile.

e) Hitra urbanizacije med drugim pomeni nove izzive za mobilnost, gradnjo in logistiko. 

KREPITEV SKUPNEGA PRISTOPA K INDUSTRIJSKI POLITIKI

S strategijo Evropa 2020 je bila prvič priznana potreba po svežem pristopu, in sicer z vodilno 
pobudo. Čas je, da EU v celoti izkoristi skupne priložnosti za trajnostno prenovo in nadaljnji 
razvoj industrijske osnove s kakovostnimi delovnimi mesti. Evropski industrijski sektor ne 
sme slediti drugim, temveč mora obdržati vodilno vlogo na ključnih področjih. Čas je, da EU 
izbere lastno pot za razvoj industrije v prihodnosti in zagotovi, da bo dodana vrednost 
nastajala znotraj EU.

Jasno je, da mora biti uspešna industrijska politika vključena v: 

 novo strukturo finančnega sektorja in
 posebno makroekonomsko usklajevanje ekonomskih, davčnih in proračunskih politik 

za rast in zaposlenost brez davčnega dampinga (npr. uskladitev davka za podjetja).

Neuspeh paradigme samoregulacije finančnih trgov mora privesti do izčrpnega novega 
zakonodajnega okvira, s katerim se bo finančni sistem lahko vrnil k svojemu bistvu: 
spreminjanje prihrankov v donosne naložbe, še posebno v industrijski panogi in v malih ter 
srednjih podjetjih. 

Priložnosti, ki jih ponuja člen 173 Pogodbe EU, je treba izkoristiti. EU in države članice bi 
morale skupaj razviti celovito in nedvoumno industrijsko politiko z jasno strategijo in 
kazalniki, da bi zagotovile uspeh in ga spremljale. Različne težnje v industrijski politiki 
(protekcionizem, upravljanje, pobude, konkurenčnost) ne bi smele uiti z vajeti.

NOVA INTEGRIRANA IN TRAJNOSTNA INDUSTRIJSKA POLITIKA V EU
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Industrijska politika EU bi morala biti usmerjena k trajnostni, ekološko učinkoviti in globalno 
konkurenčni prenovi osnove industrijske panoge in k trajnostnemu prehodu od pretežno 
produktivne industrije k industriji znanja. Integracija vseh politik EU s povezovanjem vseh 
vidikov, ki vplivajo na industrijo je ključnega pomena. To zahteva novo raven sodelovanja 
znotraj Komisije ter med njo in vsemi akterji.

Po mnenju poročevalca mora nov pristop k industrijski panogi v Evropi obravnavati 
15 ključnih gradnikov: 

1) Gradnja inovacijske verige

Potrebujemo z industrijo povezane raziskave, inovacije, razvoj in aplikacije – vso inovacijsko 
verigo. Inovativnost ne pomeni samo tehnološke inovativnosti: pomeni tudi organizacijsko 
inovativnost, inovativnost na področju poslovnih modelov, oblikovanja proizvodov in 
kakovosti, kar moramo spodbujati z oblikovanjem inovacijam prijaznega okvira norm in 
standardov, patentov ter pravic intelektualne lastnine. Poudarjati in prizadevati si je treba za 
nove medsektorske tehnologije (na primer IKT, mobilnost, energija, bio- in nanotehnologija). 
Potrebujemo enotne strategije, ki bodo zbliževale in omogočale sodelovanje med različnimi 
inovativnimi sektorji. Inovacijska politika EU bi morala biti usmerjena v odpravljanje 
pomanjkljivosti vrednostne verige. Za glavna področja prihodnosti, kot so trajnost, 
demografske spremembe in urbanizacija, je treba poiskati nove rešitve.

2) Učinkovitejša poraba virov

Produktivnost dela se je v zadnjih desetletjih razvila hitreje kot produktivnost virov (energija 
in surovine). V industriji panogi je delež stroškov dela približno 20 %, stroškov surovin pa 
40 %. Močno povečanje produktivnosti virov, ki bo temeljilo na standardih EU, pobudah, 
skupnih ciljih družb in spodbujanju sistemov za najboljše razpoložljive tehnologije, bo krepilo 
trajnost in mednarodno konkurenčnost evropske industrije, in sicer z novimi tržnimi 
perspektivami v svetovnih vrednostnih verigah, ter ohranjalo delovna mesta v Evropi. 
Pripraviti je treba obvezno trajnostno poročilo za izračun količine naravnih surovin, ki jih 
podjetja izkoriščajo za proizvodnjo.

3) Jasni cilji za trajnostne proizvode

Trajnostno proizvodnjo je treba okrepiti z usklajenimi okoljsko inovativnimi standardi za 
izdelke na podlagi analize življenjskega cikla (npr. direktiva o okoljsko primerni zasnovi, 
standardi za zgradbe in avtomobile). 

4) Uporaba javnih razpisov

Javni razpisi morajo biti sredstvo za uveljavljanje novih in trajnostnih proizvodov ter storitev 
tako v javnem kakor zasebnem sektorju. Priložnosti, ki jih ponuja Direktiva 2004/181, je treba 
dosledno izkoristiti. Poleg tega bi morali biti javni izdatki za naložbe v prihodnosti bolje 
usmerjeni, predvsem v dobro gospodarstva znanja in industrijske inovativnosti. 

                                               
1 UL L 134, 30.4.2004, str. 114–240.
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5) Povečanje proizvodnje čiste energije

Energetska in industrijska politika sta tesno povezani. Dobra oskrba z energijo je obvezna, 
poleg tega pa so obnovljivi viri energije novi rastoči trgi, ki vodijo k novim kakovostnim 
delovnim mestom. Industrijska politika potrebuje dolgoročno energetsko politiko, da bi 
zagotovili politiko podnebnih sprememb, sprejemljive cene energije in zanesljivost oskrbe, 
hkrati pa mora preprečiti možnost selitev virov CO2. 

6) Prepričljiva strategija za surovine

Evropska industrija je odvisna od zanesljivega dostopa do surovin, kar pa postaja vedno večja 
težava. Poleg pravičnega zagotavljanja zadostnih zalog virov je treba v okviru potrebnih 
raziskav in razvoja razvijati primerne politike za visok odstotek recikliranja obstoječih virov 
(npr. direktiva o odpadni električni in elektronski opremi) in preprečevanje izvoza odpadkov. 
Nenehno se je treba tudi spoprijemati z ovirami za pravično mednarodno trgovino in 
osnovnimi potrebami industrije po virih. 

7) Preoblikovanje trgovine za pravičen soobstoj in trajnostno proizvodnjo

Mednarodna trgovinska politika je nedvomno temelj trajnostne proizvodnje. Trgovina ni cilj 
sama po sebi, temveč je del industrijske strategije. Trgovinska politika mora poskrbeti za 
pošten dostop do ključnih in rastočih trgov. Na pravilih temelječ večstranski sistem Svetovne 
trgovinske organizacije z njeno pristojnostjo za reševanje sporov je najbolj učinkovito in 
legitimno orodje za upravljanje in širjenje trgovinskih odnosov na pregleden način. Trajnostna 
proizvodnja zahteva dostojno delovno okolje in osebne dohodke ter obvezne okoljske 
standarde, kar bi moralo biti določeno v trgovinskih sporazumih. 

8) Določitev obvezne industrijske panožne politike

Različni panožni pristopi (delovne skupine, visoki svetovalni odbori, inovacijske platforme, 
na primer LeaderShip, Cars 21, delovna skupina IKT, skupina visokih strokovnjakov za 
kemijsko industrijo) bi morali dobiti jasnejši okvir in strateško vsebino z oceno panožnega 
učinka ter akcijskimi načrti za spodbujanje trajnostnega razvoja.

9) Vključevanje malih in srednjih podjetij

Mala in srednja podjetja bi bilo treba okrepiti kot osnovo evropske industrije, in sicer z 
izboljšanjem prenosa tehnologije, dostopom do finančnih sredstev v obliki bančnih posojil, 
tveganega kapitala, pa tudi do finančnih sredstev Skupnosti, pridobljenih prek posebnih 
programov. Poleg tega bi bito treba več malih in srednjih podjetji spodbujati k sodelovanju pri 
javnih naročilih, ustvarjati pa bi bilo treba tudi boljše priložnosti za njihovo 
internacionalizacijo. 

10) Razvijanje regionalnih območij za ukrepanje

Politike EU bi morale bolje spodbujati inovativne grozde, da bi lahko na usklajen način razvili 
prenos znanja, raziskovalne dejavnosti, razvoj kvalifikacij in infrastrukturo. Vzpostavitev 
evropskih konkurenčnih skupin in oblikovanje novih skupin, ki bi jih sestavljali različni 
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inovacijski akterji (podjetja, univerze, raziskovalna središča – „ekosistemi“) ter industrijske 
mreže z delujočim pretokom znanja, in udeležba številnih zadevnih strani so ključnega 
pomena za naložbene odločitve. Evropska investicijska banka mora okrepiti povezavo med 
industrijsko politiko in teritorialno kohezijo.

11) Predvidevanje sprememb v industriji

Industrijska politika mora z razvojem dolgoročnih strategij izboljšati sposobnost 
napovedovanja in obravnave sprememb. Potrebujemo nov instrument z velikim sodelovanjem 
socialnih partnerjev.

12) Obravnavanje prestrukturiranja

Ustvariti je treba možnosti za delavce in podjetja, ki jih je prizadelo prestrukturiranja kot 
posledica sprememb ali učinkov globalizacije. To bi lahko dosegli z oblikovanjem delovne 
skupine za prestrukturiranje in okrepljeno vlogo strukturnih skladov EU v procesu 
prestrukturiranja. V zvezi z različnimi ukrepi glede na območja je nadzor potreben predvsem 
v novih državah članicah, kjer poteka deindustrializacija.

13) Povečanje usposobljenosti

Število primerno usposobljenih delavcev zaostaja za potrebami prestrukturirane in 
prenovljene evropske industrijske panoge. Med javnimi organi, ki urejajo izobraževalni 
sistem, in socialnimi parterji mora priti do dialoga, s katerim bodo našli praktične rešitve za 
upravljanje prehoda iz šole na trg dela in organizirali nadaljnje postopke za usposabljanje na 
način, ki bo najbolje ustrezal tako delodajalcem kakor delavcem. Inovativnost in 
usposabljanje zahtevata nadaljnji razvoj na univerzitetni ravni.

14) Povečanje sodelovanja delavcev pri odločanju

Večja vključenost delavcev v postopku prenove zagotavlja kakovosten razvoj in preprečuje 
slabe delovne razmere. Sistem družbene odgovornosti podjetij podpira družbeni in trajnostni 
razvoj podjetij.

15) Dolgoročne politike

Poleg vključujočega pristopa k evropski industrijski politiki potrebujejo naložbene odločitve 
in inovacijski cikli v industrijski panogi dolgoročno zakonodajno usmeritev.

Vključujoča in trajnostna industrijska politika je samo ena plat medalje; druga plat je jasna 
zavezanost industrijske panoge naložbam EU, okrepitvi raziskovalnih zmožnosti, ustvarjanje 
nove kulture usposabljanja, proizvodom z učinkovitejšo porabo virov in proizvodnih metod 
ter strateškim partnerstvom med podjetji v EU.


