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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o reindustrializaci Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost

(2013/2006(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 173 hlavy XVII Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý 
článek 157 Smlouvy o založení Evropského společenství), který se vztahuje na 
průmyslovou politiku a odvolává se mimo jiné na konkurenceschopnost průmyslu Unie,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2012 s názvem „Silnější evropský průmysl 
pro růst a hospodářskou obnovu: Aktualizace sdělení o průmyslové politice“ 
(COM(2012)0582),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 
o energetické účinnosti1,

– s ohledem na návrh nařízení předložený Komisí dne 30. listopadu 2011, kterým se zřizuje 
Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–
2020) (COM(2011)0834),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. června 2008 s názvem „Zelenou malým a 
středním podnikům: „Small Business Act“ pro Evropu“ (COM(2008)0394),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. listopadu 2008 nazvané „Iniciativa v oblasti 
surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst a zaměstnanost v Evropě“ 
(COM(2008)0699),

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

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2010 nazvané „Stěžejní iniciativa strategie 
Evropa 2020: Unie inovací“ (COM(2010)0546),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. září 2011 nazvané „Plán pro Evropu účinněji 
využívající zdroje“ (COM(2011)0571),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2011 nazvané „Průmyslová politika: 
posilování konkurenceschopnosti“ (COM(2011)0642),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. prosince 2011 nazvané „Energetický plán do roku 
2050“ (COM(2011)0885),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. února 2012 nazvané „Inovace pro udržitelný růst: 
biohospodářství pro Evropu“ (COM(2012)0060),

                                               
1 Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1.
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– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. května 2012 nazvané „Akce pro stabilitu, růst a 
zaměstnanost“ (COM(2012)0299);

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. června 2012 nazvané „Evropská strategie pro 
klíčové technologie – cesta k růstu a zaměstnanosti“ (COM(2012)0341),

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 20. března 2013 nazvanou „Dlouhodobé 
financování evropské ekonomiky“ (COM(2013)0150), 

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 27. března 2013 nazvanou „Rámec politiky 
pro klima a energetiku do roku 2030“ (COM(2013)0169),

– s ohledem na pracovní dokument, který doprovází sdělení Komise ze dne 4. listopadu 
2008 s názvem „Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst a 
zaměstnanost v Evropě“ (COM(2008)0699 – SEC(2008)2741),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 26. září 2011 nazvaný 
„Konkurenceschopnost evropských průmyslových odvětví produkujících luxusní zboží“ 
(SWD(2013)0286),

– s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 10. října 2012, který doprovází sdělení 
nazvané „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu: Aktualizace sdělení 
o průmyslové politice“ (SWD(2012)0297),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 10. října 2012 nazvaný „Zpráva o 
konkurenceschopnosti Evropy za rok 2012: Využití výhod globalizace“ 
(SWD(2012)0299),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 11. dubna 2013 nazvaný 
„Průmyslové vztahy v Evropě v roce 2012“ (SWD(2013)0126),

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2010 o investování do vývoje 
nízkouhlíkových technologií (plán SET)1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. července 2010 o rozvíjení potenciálu k tvorbě 
pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o průmyslové politice pro éru 
globalizace3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2011 o efektivní evropské strategii pro 
suroviny4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2012 o Evropě účinněji využívající zdroje1,

                                               
1 Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 84.
2 Úř. věst. C 308 E, 20.10.2011, s. 6.
3 Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 131.
4 Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 21.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2012 nazvané „Akt o jednotném trhu: další 
kroky k růstu“2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2012 o „Malých a středních podnicích: 
konkurenceschopnost a obchodní příležitosti“3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2013 o plánu přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 20504,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2013 o současných výzvách a možnostech
obnovitelné energie na evropském trhu s energií5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2013 o regionálních strategiích pro 
průmyslové oblasti v Evropské unii6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o sociálním bydlení v Evropské unii7,

– s ohledem na svou rozpravu ze dne 4. února 2013 o oživení evropského průmyslu 
vzhledem k současným obtížím (2013/2538(RSP)), která navazovala na prohlášení 
Komise,

– s ohledem na závěry 3208. schůze Rady pro konkurenceschopnost ze dne 10. a 
11. prosince 2012 nazvané „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu“,

– s ohledem na zprávu nazvanou „Průmyslová struktura EU v roce 2011 – Tendence a 
výkon“ vypracovanou v roce 2011 jménem Komise,

– s ohledem na zprávu vycházející z průzkumu iniciativy EU 2020 nazvaného „Průmyslová 
politika pro éru globalizace“, který byl proveden v dubnu 2013 jménem Výboru regionů, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne xx. xx. 
2013 nazvané „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu: Aktualizace 
sdělení o průmyslové politice“,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 11. dubna 2013 nazvané „Silnější 
evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu“,

– 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 zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu 

                                                                                                                                                  
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0223.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0258.
3 Přijaté texty, P7_TA(2012)0387.
4 Přijaté texty, P7_TA(2012)0086.
5 Přijaté texty, P7_TA(2013)0201.
6 Přijaté texty, P7_TA(2013)0199.
7 Přijaté texty, P7_TA(2013)0246.
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spotřebitelů, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-
0000/2013),

A. Strategie „obnova průmyslu pro udržitelnou Evropu“ (RISE): zásady, cíle a správa

1. vítá zaměření Komise na průmyslovou politiku;

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení evropského průmyslu spočívá ve strategii obnovy 
průmyslu pro udržitelnou Evropu (RISE), která usiluje o technologické, obchodní a 
sociální inovace směřující ke třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je nízkouhlíková 
modernizační ofenziva; zastává názor, že strategie RISE dá vzniknout novým trhům, 
obchodním modelům a tvůrčím podnikatelům, novým pracovním místům a důstojné práci 
a přinese obnovu průmyslu spolu s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání zdrojů;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami spravedlivé hospodářské soutěže, internalizace 
externalit a environmentálně uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou udržitelnosti;

4. poukazuje na to, že strategie RISE potřebuje dlouhodobý rámec založený na jasných 
cílech, ukazatelích a přístupu zohledňujícím životní cyklus a cyklické hospodářství, který 
bude směřovat investice do tvořivosti, schopností, inovací a udržitelných technologií a 
podporovat modernizaci evropské průmyslové základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce a zahrnující též základní odvětví; 

5. uznává, že průmyslová politika se musí zabývat velkými společenskými změnami 
stanovenými ve strategii Evropa 2020 a musí být účinně začleněna do procesu evropského 
semestru;

6. je přesvědčen, že strategie RISE musí sledovat ambiciózní a dosažitelné cíle v oblasti 
průmyslu; konstatuje, že ke splnění hlavního cíle 20 % by bylo nutné ročně vytvořit 
400 000 nových pracovních míst v oblasti průmyslu; navrhuje považovat jej za cíl 
udávající směr, který je v souladu s cíli EU 20/20/20;

7. očekává, že strategie RISE by mohla navrátit průmyslovou výrobu zpět do EU, přičemž 
by věnovala pozornost řízení dodavatelského řetězce a zvláštním regionálním zvyklostem 
v oblasti výroby;

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít úspěch pouze tehdy, pokud ji bude doprovázet 
náležitý makroekonomický rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které budou působit 
pákovým efektem na soukromé investice; požaduje v této souvislosti vytvoření evropské 
strategie ekologického růstu a vyjadřuje politování nad škrty, které Rada provedla 
v okruhu 1A víceletého finančního rámce;

9. vítá průřezový přístup Komise k průmyslové politice; má za to, že strategie RISE by měla 
sledovat spíše horizontální než vertikální pojetí průmyslové politiky; je přesvědčen, že 
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opatření pro jednotlivá odvětví musí být zpravidla spojena s odvětvovou specializací 
podporující vysoce technologicky vyspělé strategie s velkou přidanou hodnotou; 

10. souhlasí s názorem Komise, že průmyslová politika musí mít účinnou a integrovanou 
strukturu správy, jejíž součástí je monitorování; připomíná doporučení EP obsažené 
v Langeho zprávě o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu pro průmyslovou politiku 
příslušných generálních ředitelství Komise; žádá Komisi, aby každý rok podávala zprávu 
o pokroku strategie RISE; zdůrazňuje, že strategie RISE potřebuje spojenectví 
zúčastněných stran z oblasti průmyslu, odborových svazů, akademické obce a občanské 
společnosti; vyzývá Komisi, aby plně využila čl. 173 odst. 2 Smlouvy k dosažení pokroku 
se strategií RISE;

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba směřovat k nastartování investičních toků do zemí 
jižní Evropy s cílem oživit růst, zejména prostřednictvím inteligentní specializace a 
vytváření klastrů, včetně klastrů nadnárodních;

12. vyzdvihuje činnost místopředsedy Tajaniho týkající se užší koordinace průmyslové 
politiky s Radou pro konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že strategii RISE je třeba 
koordinovat s průmyslovými politikami členských států;

13. je přesvědčen, že regiony by se měly plně podílet na stanovování priorit pro průmysl na 
svém území a jeho potenciálu; vítá činnost, kterou podnikl Výbor regionů, a rovněž 
činnost Komise ohledně strategií inteligentní specializace týkajících se efektivnějšího 
financování cílů strategie Evropa 2020;

Ofenziva v oblasti inovací, účinnosti a udržitelných technologií

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost;

15. je přesvědčen, že finanční prostředky EU na výzkum a inovace by měly sloužit jako 
katalyzátor a měly by se použít v součinnosti s ostatními vnitrostátními a regionálními 
financemi; připomíná 3% cíl týkající se výzkumu a vývoje, kdy dvě třetiny mají pocházet 
ze soukromého sektoru; podporuje uzavírání partnerství veřejného a soukromého sektoru 
v rámci programu Horizont 2020 s cílem podpořit pákový efekt pro investice pocházející 
ze soukromého sektoru; 

16. žádá, aby byl významný podíl finančních prostředků dostupných pro malé a střední 
podniky v rámci programu Horizont 2020 proveden pomocí speciálního nástroje 
zaměřeného na malé a střední podniky;

17. vítá směry činností Komise a možná partnerství veřejného a soukromého sektoru; je však 
znepokojen tím, že jejich náležitou součástí není vývoj v oblasti IKT a hromadných údajů; 
vyzývá Komisi, aby jej řádně začlenila; žádá Komisi, aby podporovala vytváření klastrů 
napříč směry činností a prosazovala jejich součinnost a jejich vzájemné ovlivňování;

18. vyzývá Komisi, aby navrhla politiku týkající se klastrů v podobě spolupráce mezi 
propojenými společnostmi, dodavateli, poskytovateli služeb a výzkumnými středisky; 



PE510.843v01-00 8/16 PR\936863CS.doc

CS

zdůrazňuje, že je důležité zřídit nadnárodní klastry; 

19. vítá strategii pro klíčové technologie, ve které má EU silnou konkurenční výhodu; 
podporuje navrhovaná opatření ke zlepšení koordinace a součinnosti mezi politikami a 
nástroji včetně strukturálních fondů EU; vítá iniciativy posilující opatření pro jednotlivé 
klastry týkající se klíčových technologií a větší nadregionální spolupráci; 

20. vítá směr činnosti týkající se moderní výroby; je přesvědčen, že by pro něj byla přínosná 
partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako je SPIRE; je přesvědčen, že spuštění 
znalostních a inovačních společenství v oblasti výroby s přidanou hodnotou do roku 2014 
je prioritou;

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti ekodesignu 
týkající se recyklovatelnosti a účinného využívání zdrojů; vítá návrh na vytvoření a 
prosazování nových kritérií udržitelnosti pro stavební výrobky a postupy;

22. je přesvědčen, že směr činnosti týkající se inteligentních sítí je příliš omezený a existuje 
k němu jen málo návrhů;

23. zdůrazňuje, že je důležité spojit se s komunitami emigrantů, kteří opustili EU, a vybídnout 
je k tomu, aby využili svých znalostí k obchodním příležitostem v EU;

Dokončení vnitřního trhu a otevření vnějších trhů strategii RISE

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, ekologickými výrobky a rizikovým kapitálem; 

25. vítá záměr Komise vytvořit horizontální akční plán na zvýšení poptávky po inovativním 
zboží a službách; žádá Komisi, aby využila environmentální stopu ke stanovení měřítek 
udržitelnosti a účinnosti výrobků;

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by měly být hnací silou inovací; je přesvědčen, že pokyny 
pro státní podporu by měly být otevřené politickým opatřením na podporu inovací; 
domnívá se, že při zavádění nových technologií hrají důležitou roli standardizace a 
používání ekoznaček;

27. bere na vědomí průzkum Komise v oblasti reformy vnitřního trhu s průmyslovými 
výrobky; žádá Komisi, aby zajistila, že tato reforma nepovede k uvolnění norem;

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní regulaci, jejímž cílem je snížit byrokratickou zátěž, 
aniž by došlo k oslabení účinnosti právních předpisů; podporuje jednotnost regulace a 
lepší zkoušky konkurenceschopnosti podle pokynů pro posuzování dopadů;

29. vyzývá Komisi, aby při své činnosti týkající se dozoru nad trhem využila možnosti 
internetu a umožnila tak lidem zapojit se tím, že poskytnou zpětnou vazbu k výrobkům; 

30. je přesvědčen, že současný systém práv duševního vlastnictví nenapomáhá inovacím; 
domnívá se, že zvýšená transparentnost a inovativní řízení a postupy udělování licencí 
mohou přinést rychlejší tržní řešení;
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31. vítá uznání problému, kterým jsou „patentové houštiny“ a „patentové pasti“; podporuje 
změnu regulačního systému s cílem podpořit křížové licence, jež jsou příznivé pro 
hospodářskou soutěž a ujednání o sdružování patentů;

32. poukazuje na důležitost obchodní strategie EU; žádá Komisi, aby spolu s vysokou 
představitelkou, místopředsedkyní Komise vytvořila strategii, jak začlenit sekci malých a 
středních podniků do misí EU; 

33. uznává význam transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP); zastává 
názor, že by mělo usilovat o postupné ukončování dotací na fosilní paliva; staví se za nové 
vymezení podoby výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na základě uhlíkové stopy; 

34. vyzývá Komisi, aby umožnila odborovým svazům podávat stížnosti;

35. vyzývá Komisi, aby vytvořila evropskou strategii vývozu pro technologie účinně 
využívající zdroje a energeticky úsporné technologie;

Financování průmyslového obratu

36. bere na vědomí omezení bankovních úvěrů a následný dopad, zejména na malé a střední 
podniky; vítá zelenou knihu Komise o dlouhodobém financování; poukazuje na to, že je 
třeba posílit odolnost bankovního sektoru EU prostřednictvím rámce Basel III, bankovní 
unie a Evropského mechanismu stability; 

37. vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak by bylo možné docílit pákového efektu pro trh 
s cennými papíry zajištěnými aktivy s cílem usnadnit financování malých a středních 
podniků; bere na vědomí úlohu, kterou mohou hrát veřejné banky v investování do 
strukturovaných krytých dluhopisů vydaných bankami, přičemž tyto investice budou 
kombinovat se zvýšenými cíli v oblasti poskytování půjček malým a středním podnikům;

38. vyzývá Komisi, aby vydala sdělení o skupinovém financování; žádá Komisi, aby vytvořila 
důkladný regulační rámec pro skupinové financování poskytující až 1 milion EUR na 
projekt;

39. vyzývá Komisi, aby podpořila vytvoření místních trhů s dluhopisy pro malé a střední 
podniky;

40. žádá Komisi, aby podpořila rozvoj vnitrostátních investičních bank pro malé a střední 
podniky a umožnila stávajícím investičním bankám pro malé a střední podniky rozšířit 
svou činnost v jiných členských státech;

41. vyzývá členské státy, aby plně provedly směrnici o opožděných platbách;

42. vítá navýšení kapitálu EIB; je přesvědčen, že by měla stanovit cíl v podobě dosažení 60 % 
investic do nízkouhlíkových projektů do roku 2020; 

43. zdůrazňuje význam rizikového kapitálu a sítí investorů typu „business angels“; je 
přesvědčen, že Evropský investiční fond má zásadní úlohu v rozvoji trhů rizikového 
kapitálu; domnívá se, že je třeba odstranit rozlišování mezi kapitálovou investicí a dluhem 
sloužící pro daňové účely;
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Získání dovedností a pracovní síly pro strategii RISE

44. zdůrazňuje, že strategie RISE je příležitostí pro stabilní zaměstnanost s dobrými 
pracovními příležitostmi a důstojnou mzdou; poukazuje na nezbytnost uzavírat partnerství 
se zúčastněnými stranami, zejména se sociálními partnery a organizacemi mládeže, 
v souvislosti se začleňováním mladých lidí mezi pracovní sílu; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zintenzivnily sociální dialog;

45. konstatuje, že strategie RISE si vyžádá širší a lepší přístup ke školením, celoživotnímu 
učení, odbornému a vysokoškolskému vzdělávání připravenému na budoucnost, větší 
důraz na obory STEM (přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika), podporu 
podnikání a náležitou síť sociálního zabezpečení spolu s politikou druhých šancí;

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit demokratizaci pracovišť a že pracovníci by měli mít 
individuální právo na školení;

47. vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s členskými státy na návrhu střednědobé a 
dlouhodobé prognózy týkající se dovedností, které budou třeba na trhu práce;

48. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily zavedení modelu „College-to-Career Funds“ 
používaného v USA s cílem vytvořit partnerství mezi průmyslem a vysokými školami za 
účelem odborné přípravy mladých lidí na zaměstnání v odvětvích, která jsou na vzestupu; 
bere na vědomí plány na zřízení „technických vysokých škol“ s partnery z oblasti 
průmyslu, o kterých se hovořilo ve Spojeném království;

49. je přesvědčen, že vytvoření vnitrostátních platforem STEM k výměně osvědčených 
postupů by mohlo být prospěšné při stanovování cílů v oblasti STEM;

50. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit dobrovolnou mobilitu mezi mladými lidmi pomocí 
prosazování programu Erasmus pro všechny a odstranění stávajících překážek 
přeshraniční učňovské přípravy a stáží a pomocí posílení přenositelnosti důchodových 
nároků, pracovních práv a práv na sociální ochranu po celé EU;

51. zdůrazňuje, že je třeba snížit míru předčasného ukončování školní docházky, a poukazuje 
na to, že osoby, které ji předčasně ukončují, potřebují příležitosti ve formě stáží, jako je 
například rakouská „záruka zaměstnání“;

52. vítá rozhodnutí provést systém záruk pro mladé lidi a podporovat alianci pro učňovskou 
přípravu; vyzývá průmysl, aby poskytl kvalitní pracovní místa nebo stáže pro mladé lidi, 
je-li to možné, a vytvořil kvalitní stáže s důstojnou mzdou; 

53. zdůrazňuje, že členské státy se solidním systémem odborné přípravy měly během krize 
relativně odolné trhy práce; vyzývá všechny členské státy, aby tyto systémy přezkoumaly 
a zavedly je spolu se sociálními partnery; poukazuje na problém harmonizace systému 
ECVET se systémem ECTS;

54. je přesvědčen, že je možné zlepšit obraz odborného vzdělávání a přípravy jejich spojením 
s možným přechodem na vysokou školu nebo na jiný způsob vysokoškolského 
vzdělávání;
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55. vyzývá členské státy, aby spustily systém mikropůjček pro mladé lidi s cílem podpořit 
podnikání; 

56. žádá členské státy, aby v dialogu se sociálními partnery zvážily politiky, které by 
umožnily zavést během hospodářského poklesu pružnější pracovní dobu;

Změna v oblasti zdrojů a energie za účelem průmyslového obratu

57. zdůrazňuje skutečnost, že zdroje a energie jsou základem strategie RISE; zastává k oběma 
z nich přístup na bázi cenové dostupnosti – udržitelnosti – přístupnosti;

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; vyzývá Komisi, aby začlenila cíle politiky v oblasti 
odpadů do evropského semestru a národních programů reforem; žádá Komisi, aby dále 
rozvinula odvětvová měřítka účinného využívání zdrojů, zejména pro účely veřejných 
zakázek; žádá Komisi, aby podporovala strategii 3R (snížení množství, opětovné použití, 
recyklace); zdůrazňuje význam systému celosvětové certifikace pro první fázi zpracování 
nebezpečného odpadu a materiálů OEEZ; poukazuje na to, že v některých členských 
státech existují příslušné systémy sběru a recyklace odpadu z výstavby;

59. vyzývá k okamžitému provedení směrnice o energetické účinnosti a národních akčních 
plánů; žádá EU, aby navázala na Reulovu zprávu o energii z obnovitelných zdrojů a 
stanovila v této oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

60. vyzývá Komisi, aby znovu přezkoumala podmínky dlouhodobých energetických smluv;

Strategie RISE pro oblast jihu

61. je zastáncem multiregionálního přístupu k průmyslové politice, který obnoví udržitelný 
růst upadajících hospodářství; podporuje strategii s vysokou přidanou hodnotou, pokud 
jde o integraci jižních hospodářství do světových hodnotových řetězců; 

62. konstatuje, že jih EU ovlivňuje jeho periferní umístění; vyzývá Komisi, aby podpořila 
plnou integraci infrastruktur jižních hospodářství, a zdůrazňuje, že je třeba tomu 
přizpůsobit nástroj pro propojení Evropy; 

63. zdůrazňuje význam sdílení osvědčených postupů a mechanismů tržní replikace; vítá 
návrhy na posílení spolupráce, průmyslové symbiózy a vytvoření sítí poradenských služeb 
v oblasti účinného využívání zdrojů;

64. zdůrazňuje, že přeměna kapitálových společností na družstva byla v některých regionech 
úspěšná;

65. je přesvědčen, že jižní hospodářství mohou díky své strategické poloze těžit z nových 
vývozních trhů v oblasti Maghrebu; vyzývá k využití podnikatelského ducha migrantů 
k vytvoření podniků, které budou schopny se na tyto trhy dostat; vítá Misi pro růst 
místopředsedy Tajaniho;

66. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vysvětlující prohlášení tvoří body odůvodnění, které budou z důvodu omezeného prostoru 
předloženy oproti zprávě v pozměněné podobě. Každý bod odůvodnění, který je základem 
zprávy, bude v tomto oddílu podrobněji vysvětlen.

A. vzhledem k tomu, že EU potřebuje strategii k řešení hospodářské a finanční krize a 
nastartování nové hospodářské dynamiky,

Krize těžce zasáhla evropská hospodářství. Postihla odvětví průmyslu, které ztratilo 
3,8 milionu pracovních míst. Míra nezaměstnanosti roste zejména mezi mladými lidmi. Krize 
a chybějící perspektivy ovlivňují sociální životní podmínky a zvyšují chudobu. K překonání 
těchto problémů EU potřebuje komplexní strategii růstu.

B. vzhledem k tomu, že evropský průmysl hraje hlavní roli a je důležitou součástí řešení 
této krize,

Evropský průmysl je zcela nezbytný k vyřešení celé řady problémů, kterým EU čelí. 
Poskytuje pracovní místa, zboží a služby a rovněž daňové příjmy a je hlavním subjektem 
přechodu Evropy na nízkouhlíkové hospodářství. Ačkoli během posledních desetiletí došlo 
k relativnímu poklesu úlohy průmyslu v hospodářství EU, tvoří stále 4/5 evropského vývozu a 
80 % investic soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje (GŘ ENTR). EU potřebuje 
strategii, která oživí hospodářství a povede k obnově průmyslu pro udržitelnou Evropu. 

C. vzhledem k tomu, že konkurenti Evropy v oblasti průmyslu léta budovali silné 
průmyslové strategie,

Na mezinárodní úrovni si celá řada zemí vytvořila své vlastní průmyslové strategie. 
Naposledy nastínilo nový průmyslový plán Japonsko. Také Čína se se svým pětiletým plánem 
a nejnovějším plánem pro národní strategická nově se rozvíjející odvětví pro rok 2012 
zaměřila na průmyslovou politiku. Dokonce i Spojené státy americké realizují obsáhlé 
průmyslové politiky – aniž by používaly tento pojem.

D. vzhledem k tomu, že Evropská komise obdržela chválu za to, že prostřednictvím 
svého sdělení zahájila průmyslovou politiku, jejímž cílem je průmyslový obrat,

Průmyslová politika byla v Evropě dlouhou dobu nedoceněná. Evropská komise se tím, že 
zveřejnila sdělení nazvané „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu“, ujala 
vedoucí úlohy v potřebném hospodářském obratu.

E.  vzhledem k tomu, že společná budoucnost Evropy coby průmyslové oblasti spočívá 
v modernizační ofenzivě, která posílí inovační centra a odstraní nedostatky v rozvoji 
průmyslově a strukturálně slabých regionů,

Evropa musí náležitě využít veřejné finanční prostředky, zvýšit pákový efekt u soukromých 
finančních prostředků určených pro oblast výzkumu a inovací a podporovat evropskou 
nadnárodní a nadregionální spolupráci prostřednictvím klastrů tvořených inovativními 
podniky, akademickou obcí a výzkumnými organizacemi. Tato činnost by měla být 
podpořena strategiemi inteligentní specializace s přihlédnutím k potenciálu každého regionu a 
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oblasti. Například vytváření průmyslových okresů v Itálii si klade za cíl spojit zdroje 
jednotlivců a společností a sdílet je za účelem rozvoje nových tvůrčích projektů a jejich šíření 
po celém regionu.

F. vzhledem k tomu, že evropská průmyslová politika musí nalézt správnou kombinaci 
politik, která zlepší rámcové prostředí a zohlední při tom různé vnitrostátní a 
regionální (i přeshraniční) hospodářské a sociální skutečnosti a okolnosti; 
průmyslová politika musí být součástí trhu, pro který vláda stanovuje regulační 
rámec, ale nezasahuje do něj přímo, aby zvolila vítěze;

Poslední zpráva OECD nazvaná „Perspectives on Global Development 2013 Industrial 
Policies in a Changing World“ (Pohledy na globální vývoj v roce 2013 – Průmyslové politiky 
v měnícím se světě) zveřejněná dne 15. května tohoto roku se zabývá třemi základními 
složkami, které jsou v dnešní době zásadní pro úspěšné průmyslové politiky: investice do 
inovací a dovedností, přístup k finančním prostředkům a odpovídající infrastruktura1. 
Průmyslové politiky „ve starém stylu“ založené převážně na dotacích pro podniky, vlastnictví 
státu a celní ochraně s sebou nesou riziko selhání státu, klientelismu a přetrvávajícího 
sledování vlastních zájmů spolu s náklady pro výrobce, spotřebitele a širší hospodářství.

G. vzhledem k tomu, že snížená dostupnost úvěrů omezuje investice, brání inovacím a 
přijetí nových účinných technologií; průmyslová politika v Evropě proto potřebuje 
stabilní finanční uspořádání podporující investice,

Podle politického dokumentu, který připravila expertní skupina Bruegel na neformální schůzi 
Rady ECOFIN v roce 2013, jsou jedním z obecně známých strukturálních nedostatků 
hospodářství EU jeho nedostatečné investice do výzkumu a lidského kapitálu, které brání 
posunu k hospodářství založenému na inovacích. Kvůli snižování pákového efektu 
v bankovním a veřejném sektoru je k dispozici méně finančních prostředků, což ještě více 
brání inovativnímu a udržitelnému hospodářství2. V této souvislosti je třeba navrhnout 
politická opatření, která usnadní přístup k finančním prostředkům a podpoří dlouhodobé 
investice do inovací a technologií.

H. vzhledem k tomu, že finanční podmínky v jižní Evropě jsou přísnější a vyžadují 
finanční řešení přizpůsobená na míru,

Podle prezentace Guntrama Wolffa (Bruegel), kterou přednesl na slyšení Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku dne 29. května 2013, se úrokové sazby úvěrů pro malé a střední podniky 
v Německu v březnu 2013 blížily 3 %, zatímco úrokové sazby pro malé a střední podniky 
v Itálii, Portugalsku a Španělsku dosahovaly 6 %. Prezentace také zdůraznila, že německé 
malé a střední podniky na konci loňského roku obdržely téměř 90 % požadovaných 
finančních prostředků, zatímco řecké malé a střední podniky získaly pouze okolo 25 %.

I. vzhledem k tomu, že za účelem vyrovnání se s velkými společenskými změnami musí 
EU zaujmout k průmyslové politice přístup, který kombinuje konkurenceschopnost, 
udržitelnost a důstojnou práci,

                                               
1 OECD Perspectives on Global Development 2013: Industrial Policies in a Changing World.
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. „Europe’s Growth Problem (and what to do about it)“ 
(„Problém Evropy s růstem (a jak jej řešit)“), Bruegel Policy Brief, duben 2013.
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Je zjevné, že průmyslová politika Evropské unie musí směřovat k řešení velkých 
společenských změn v souladu se strategií EU 2020 a musí se držet strategického 
trojúhelníku, který tvoří udržitelnost, konkurenceschopnost a důstojná práce. Evropský 
parlament tuto skutečnost uznal ve svém usnesení o průmyslové politice pro éru globalizace 
z roku 20111.

J. vzhledem k tomu, že produktivita práce se v posledních desetiletích rozvíjela 
mnohem rychleji než produktivita zdrojů a že podle odhadů představují náklady na 
práci méně než 20 % produktu, zatímco náklady na zdroje 40 %,

Podle Spolkového statistického úřadu v Německu představují náklady na materiál v rámci 
struktury nákladů výrobního odvětví 43 % a náklady na zaměstnance pouze okolo 18 %, 
zatímco nákladům na energie jsou připisována 2 %2. Evropský parlament tuto skutečnost 
uznal ve svém usnesení o efektivní evropské strategii pro suroviny z roku 20113.

K. vzhledem k tomu, že pokud má evropský průmysl v úmyslu udržet si 
konkurenceschopnost i do budoucna, je s ohledem na globální výzvy nezbytné, aby 
energetická účinnost a účinné využívání zdrojů byly základem evropské průmyslové 
obnovy,

Evropská komise ve svém plánu pro účinné využívání zdrojů zdůraznila, že jenom 
v Německu by účinné využívání zdrojů ve výrobě mohlo vést k úsporám nákladů ve výši 20 
až 30 %. Další studie provedená ve Spojeném království odhaduje úspory plynoucí z opatření 
týkajících se účinného využívání zdrojů s nízkými nebo nulovými náklady na 23 miliard 
GBP4. Protože Evropa nemůže v otázce mezd soupeřit s rozvíjejícími se ekonomikami, musí 
se zaměřit na snížení svých nákladů na energie a na zdroje pomocí jejich účinného využívání. 
Zpráva Evropské komise o konkurenceschopnosti za rok 2012 zdůraznila pozitivní dopad 
ekologických inovací a účinného využívání zdrojů a energií na konkurenceschopnost EU. EU 
má rovněž vedoucí postavení v internacionalizaci a přeshraničním toku ekologických investic 
a ekologických inovací. To je obzvláště významné vzhledem k tomu, že podniky zabývající se 
ekologickými inovacemi jsou celkově úspěšnější než konvenční inovátoři.

L. vzhledem k tomu, že za účelem obnovy výrobní kapacity a vytvoření vysoce 
kvalifikovaných a dobře placených pracovních míst potřebuje Evropská unie 
ambiciózní, ekologicky účinnou a zelenou průmyslovou strategii,

Výše zmíněná čísla již poukázala na to, jak by ekologická průmyslová strategie EU založená 
na energetické účinnosti a účinném využívání zdrojů pomocí výrazného snížení nákladů 
zvýšila konkurenceschopnost. Současně by obnovila výrobní kapacitu a poskytla nová 
pracovní místa. Jen v Německu by zisky z účinného využívání zdrojů mohly vytvořit až 
1 milion pracovních míst5. Studie poradenské firmy Ecofys také zdůraznila, že správné 
provedení směrnice o ekodesignu by evropským spotřebitelům a podnikům přineslo čisté 
úspory ve výši 90 miliard EUR ročně a snížilo by závislost na dovozu zemního plynu z Ruska 
                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu o průmyslové politice pro éru globalizace, 3. února 2011.
2 Prezentace Dr. Christiana Kühneho v rámci kulatého stolu o průmyslové politice, který dne 24. dubna 2013 
uspořádal poslanec EP Reinhard Bütikofer. Prezentace v Powerpointu je k dispozici na vyžádání.
3 Usnesení Evropského parlamentu o efektivní evropské strategii pro suroviny, 25. července 2011.
4 Sdělení Evropské komise nazvané „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“, 20. září 2011.
5 Tamtéž.
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o více než 50 %. Pokud by se tyto úspory opětovně investovaly do hospodářství, mohly by 
vytvořit další 1 milion pracovních míst1. Evropský parlament proto vyzval Evropskou komisi, 
aby vytvořila ambiciózní, ekologicky účinnou a zelenou průmyslovou strategii EU2.

M. vzhledem k tomu, že samotná odvětví energetické účinnosti a obnovitelné energie by 
mohla do roku 2020 vytvořit 5 milionů pracovních míst,

Evropská komise ve svém sdělení o hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu 
pracovních míst jasně uvedla, že samotná odvětví obnovitelné energie a energetické účinnosti 
mají potenciál vytvořit 5 milionů pracovních míst do roku 20203.

N. vzhledem k tomu, že Evropská unie je také domovem obrovské inovační kapacity, 
kdy se šest jejích členských států nachází v první desítce 50 nejinovativnějších zemí 
světa,

Inovační index společnosti Bloomberg odhalil, že v první desítce nejinovativnějších zemí 
světa je šest členských států EU (Německo, Finsko, Švédsko, Rakousko, Dánsko, Francie)4. 
To poukazuje na skutečnost, že EU je již značně silná, pokud jde o inovace a výzkum a vývoj, 
ale také na rozdíly mezi těmito členskými státy a dalšími státy EU, což připomíná, že je 
zapotřebí ambiciózní inovační strategie, která nejen zachová stávající možnosti, ale také zvýší 
inovační kapacitu všech členských států.

O. vzhledem k tomu, že průmyslová politika je průřezovým tématem a Evropská 
komise proto potřebuje jasně začlenit svou průmyslovou politiku do strategie EU 
2020, do vytvoření plánu nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050, do 
průmyslových iniciativ plánu SET a do vize do roku 2050 v rámci plánu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje,

Je zřejmé, že průmyslová politika si žádá horizontální přístup. Evropská komise tuto 
skutečnost uznala v nedávné Aktualizaci sdělení o průmyslové politice, ve kterém uvedla, že 
„politiky Společenství musí být řádně koordinovány a synchronizovány“ a že „míra našeho 
úspěchu bude značně záviset na naší schopnosti zajistit maximální společnou účinnost ve 
všech těchto oblastech“. Usnesení Evropského parlamentu o „Průmyslové politice pro éru 
globalizace“, které EP schválil dne 3. února 2011, v této souvislosti rovněž vyzvalo 
Evropskou komisi k začlenění její průmyslové politiky do plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství, plánu SET a plánu pro účinné využívání zdrojů.

P. vzhledem k tomu, že evropská průmyslová politika vyžaduje účinnou pracovní sílu, 
zatímco v průměru pouze 7 % pracovníků s nízkou kvalifikací prošlo odbornou 
přípravou,

Evropská pracovní síla musí být připravena na budoucí pracovní příležitosti a měnící se 
dynamiku trhu. Tuto otázku je třeba naléhavě řešit zejména u pracovníků s nízkou kvalifikací, 
kteří neprošli odbornou přípravou. V této souvislosti je právo na odbornou přípravu zásadní.
                                               
1 Hospodářské přínosy směrnice EU o ekodesignu, ECOFYS, duben 2012.
2 Usnesení Evropského parlamentu o průmyslové politice pro éru globalizace, 3. února 2011.
3 Sdělení Evropské komise nazvané „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních 
míst“, 18. dubna 2012.
4 Inovační index společnosti Bloomberg, 2013.
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