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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego 
rozwoju

(2013/2006(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając tytuł XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 173 (dawny 
art. 157 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), dotyczący polityki 
przemysłowej Unii i mówiący w szczególności o konkurencyjności przemysłu 
europejskiego,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. zatytułowany 
„Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. 
Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej” (COM(2012)0582),

– uwzględniając dyrektywę 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej1,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 30 listopada 2011 r. dotyczący rozporządzenia 
ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (2014–2020) (COM(2011)0834),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zatytułowany „Najpierw 
myśl na małą skalę. Program »Small Business Act« dla Europy” (COM(2008)0394),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 listopada 2008 r. zatytułowany „Inicjatywa na 
rzecz surowców – zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie” (COM(2008)0699),

– 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 6 października 2010 r. zatytułowany „Projekt 
przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji” (COM(2010)0546),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 września 2011 r. zatytułowany „Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” (COM(2011)0571),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2011 r. zatytułowany „Polityka 
przemysłowa – poprawa konkurencyjności” (COM(2011)0642),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. zatytułowany „Plan działania 
w zakresie energii do roku 2050” (COM(2011)0885),

                                               
1 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1.
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 lutego 2012 r. zatytułowany „Innowacje 
w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy” (COM(2012)0060),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 maja 2012 r. zatytułowany „Działanie na 
rzecz stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (COM(2012)0299),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 czerwca 2012 r. zatytułowany „Europejska 
strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu 
i miejsc pracy” (COM(2012)0341),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 marca 2013 r. zatytułowany „Zielona księga 
– długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej” (COM(2013)0150),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 marca 2013 r. zatytułowany „Zielona księga 
– ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” (COM(2013)0169),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji towarzyszący komunikatowi Komisji 
z dnia 4 listopada 2008 r. zatytułowanemu „Inicjatywa na rzecz surowców – zaspokajanie 
naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
w Europie” (COM(2008)0699 – SEC(2008)2741),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 26 września 2011 r. zatytułowany 
„Konkurencyjność europejskiego przemysłu luksusowego” (SWD(2013)0286),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 10 października 2012 r. 
towarzyszący komunikatowi zatytułowanemu „Silniejszy przemysł europejski na rzecz 
wzrostu i ożywienia gospodarczego. Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki 
przemysłowej” (SWD(2012)0297),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 10 października 2012 r. 
zatytułowany „Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności w 2012 r. Czerpanie 
korzyści z globalizacji” (SWD(2012)0299),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 11 kwietnia 2013 r. zatytułowany 
„Stosunki przemysłowe w Europie w 2012 r.” (SWD(2013)0126),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie inwestowania w rozwój 
technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE)1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie rozwoju potencjału 
nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie polityki przemysłowej 
w erze globalizacji3,

                                               
1 Dz.U. C 349 E z 22.12.2010, s. 84.
2 Dz.U. C 308 E z 20.10.2011, s. 6.
3Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 131.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2011 r. w sprawie skutecznej strategii 
europejskiej w zakresie surowców1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Aktu o jednolitym 
rynku – następne kroki na ścieżce wzrostu3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w sprawie małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności 
gospodarczej4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie obecnych możliwości w 
zakresie energii odnawialnej na wewnętrznym europejskim rynku energii6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie regionalnych strategii na 
rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie budownictwa 
socjalnego w Unii Europejskiej8,

– uwzględniając swoją debatę, która odbyła się dnia 4 lutego 2013 r. po oświadczeniu 
Komisji, i dotyczyła ożywienia europejskiego sektora przemysłu w świetle bieżących 
trudności (2013/2538(RSP)),

– uwzględniając konkluzje z 3208. posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności, które odbyło 
się dnia 10 i 11 grudnia 2012 r., zatytułowane „Silniejszy przemysł europejski na rzecz 
wzrostu i ożywienia gospodarczego”,

– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Struktura przemysłu w UE w 2011 r. –
tendencje i wyniki” z 2011 r., sporządzone w imieniu Komisji,

– uwzględniając sprawozdanie z badania inicjatyw realizowanych w ramach strategii 
„Europa 2020” zatytułowane „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, sporządzone 
w kwietniu 2013 r. w imieniu Komitetu Regionów,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
xx.xx.2013 zatytułowaną „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia 

                                               
1 Dz.U. C 51 E z 22.2.2013, s. 21.
2Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0223.
3Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0258.
4Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0387.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086.
6Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0201.
7Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0199.
8Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0246.
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gospodarczego. Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej”,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 11 kwietnia 2013 r. zatytułowaną 
„Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego”,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju 
Regionalnego, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7–0000/2013),

Strategia „odrodzenia przemysłu na rzecz zrównoważonej Europy” (RISE): zasady, cele 
i zarządzanie

1. z zadowoleniem przyjmuje ukierunkowanie się Komisji na politykę przemysłową;

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z którą dąży się 
do wprowadzania innowacji technologicznych, biznesowych i społecznych w celu 
rozpoczęcia trzeciej rewolucji przemysłowej obejmującej ofensywę modernizacyjną 
ukierunkowaną na niskoemisyjność; jest zdania, że strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz kreatywnych przedsiębiorców, nowych miejsc 
pracy i godnej pracy i przyczyni się do odnowienia przemysłu, zwiększenia dynamiki 
gospodarczej, zaufania i konkurencyjności; uważa, że efektywne gospodarowanie energią 
i zasobami to najważniejszy filar takiej strategii;

3. uważa, że strategia RISE musi być osadzona w gospodarce ekologicznej i społecznej 
gospodarce rynkowej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, z uwzględnieniem 
internalizacji efektów zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której bierze się pod uwagę 
aspekty środowiskowe; uważa, że w ramach dbania o przyszłą konkurencyjność Europy 
w przemyśle należy się kierować wizją zrównoważonego rozwoju;

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE wymaga długoterminowych ram opartych na 
jasnych celach, wskaźnikach i cyklu życia oraz podejścia zakładającego obiegowość 
gospodarki, która powoduje, że inwestycje przekształcają się w kreatywność, 
umiejętności, innowacje, zrównoważone technologie, a także promuje modernizację bazy 
przemysłowej Europy poprzez politykę uwzględniającą łańcuch wartości, która obejmuje 
także podstawowe rodzaje przemysłu;

5. zauważa, że w ramach polityki przemysłowej należy poruszyć kwestię poważnych 
wyzwań społecznych uwzględnionych w strategii „Europa 2020” i należy tę politykę 
efektywnie zintegrować z procesem europejskiego semestru;

6. jest zdania, że w strategii RISE należy przyjąć ambitne i realistyczne cele dotyczące 
przemysłu; zauważa, że osiągnięcie celu podstawowego na poziomie 20% wymagałoby 
tworzenia 400 000 nowych miejsc pracy w przemyśle rocznie; proponuje, aby traktować 
cel na poziomie 20% jako wskazówkę powiązaną z celami UE 20-20-20;
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7. oczekuje, że w ramach strategii RISE uda się przyciągnąć produkcję z powrotem do UE, 
zwracając przy tym uwagę na zarządzanie łańcuchem dostaw i szczególne regionalne 
kultury produkcji;

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE powiedzie się tylko wtedy, gdy jej podstawę będą 
stanowić odpowiednie ramy makroekonomiczne i niezbędne zasoby budżetowe, które 
umożliwią wykorzystanie efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji prywatnych; 
oczekuje w tym kontekście opracowania europejskiej strategii zielonego wzrostu 
i ubolewa nad cięciami dotyczącymi działu 1A wieloletnich ram finansowych 
wprowadzonymi przez Radę;

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji do polityki przemysłowej; uważa, że w strategii 
RISE powinno się przyjąć horyzontalną, a nie pionową koncepcję polityki przemysłowej; 
uważa, że środki dotyczące poszczególnych sektorów muszą zasadniczo być powiązane ze 
specjalizacją tego sektora i promować strategie umożliwiające wdrażanie 
zaawansowanych technologii oraz uzyskiwanie wysokiej wartości dodanej;

10. zgadza się z Komisją, że polityka przemysłowa musi być uzupełniona o efektywną, 
zintegrowaną strukturę zarządzania, w tym monitorowanie; przypomina zalecenie PE 
zawarte w sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie przemysłu dotyczące stworzenia 
stałej grupy zadaniowej ds. polityki przemysłowej Komisji, złożonej z odpowiednich DG; 
zwraca się do Komisji z prośbą o coroczne przedstawianie PE sprawozdań z postępów 
osiągniętych w ramach strategii RISE; podkreśla, że do realizacji strategii RISE 
konieczny jest sojusz między zainteresowanymi stronami z przemysłu, związków 
zawodowych, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego; wzywa Komisję 
do pełnego wykorzystania zapisów art. 173 ust. 2 Traktatu, aby realizować strategię RISE;

11. uważa, że strategię RISE należy ukierunkować na ożywienie napływu inwestycji na 
południe Europy, aby pobudzić wzrost, w szczególności poprzez inteligentną specjalizację 
i tworzenie klastrów, w tym klastrów transnarodowych;

12. pochwala działania wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego na rzecz lepszego 
skoordynowania polityki przemysłowej z Radą ds. Konkurencyjności; podkreśla, że 
strategia RISE musi być skoordynowana z politykami przemysłowymi państw 
członkowskich;

13. uważa, że regiony powinny być w pełni zaangażowane w identyfikowanie priorytetów 
i potencjału przemysłu na ich obszarach; z zadowoleniem przyjmuje pracę wykonaną 
przez Komitet Regionów, a także działania Komisji dotyczące strategii inteligentnej 
specjalizacji ukierunkowane na skoordynowanie finansowania z UE z celami strategii 
„Europa 2020”;

Ofensywa innowacji, efektywności i zrównoważonych technologii

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie innowacji, efektywności i zrównoważonych 
technologii baza przemysłowa UE może zostać zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona;

15. uważa, że fundusze UE przeznaczone na badania i innowacje powinny działać jak 
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katalizatory i powinny być wykorzystywane w synergii z innymi krajowymi 
i regionalnymi funduszami; przypomina o celu w zakresie badań i rozwoju na poziomie 
3%, który w dwóch trzecich ma zostać zrealizowany ze środków sektora prywatnego; 
popiera tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) w ramach inicjatywy 
„Horyzont 2020” w celu wykorzystania efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
sektora prywatnego;

16. wzywa do tego, aby znaczący odsetek funduszy dostępnych dla MŚP w ramach programu 
„Horyzont 2020” był wdrażany poprzez dedykowany dla MŚP instrument;

17. z zadowoleniem przyjmuje obszary działania Komisji, a także możliwe PPP; jest jednak 
zaniepokojony tym, że zmiany dotyczące dużych zbiorów danych i ICT nie zostały 
odpowiednio uwzględnione; zwraca się do Komisji o odpowiednie uwzględnienie tych 
aspektów; wzywa Komisję do wspierania tworzenia klastrów w ramach obszarów 
działania, promowania synergii i efektów rozlewania się pomiędzy nimi;

18. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie polityki klastrów w sensie 
współpracy wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, dostawców, usługodawców 
i jednostek badawczych; podkreśla znaczenie tworzenia klastrów transnarodowych;

19. z zadowoleniem przyjmuje strategię dotyczącą kluczowych technologii wspomagających, 
w której to dziedzinie UE ma dużą przewagę konkurencyjną; popiera zaproponowane 
działania na rzecz poprawy koordynacji i synergii między politykami i instrumentami, 
w tym funduszami strukturalnymi UE; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
usprawniające działania dotyczące kluczowych technologii wspomagających 
w określonych sektorach i zwiększoną współpracę transregionalną;

20. z zadowoleniem przyjmuje obszar działania dotyczący zaawansowanych technologii 
produkcyjnych; uważa, że w tym obszarze można by czerpać korzyści z PPP takich jak 
SPIRE; uważa, że uruchomienie wspólnoty wiedzy i innowacji do 2014 r. w obszarze 
produkcji o wartości dodanej ma priorytetowe znaczenie;

21. z zadowoleniem przyjmuje ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; wzywa ją do 
ustanowienia specyfikacji ekoprojektu w zakresie zdatności do ponownego przetworzenia 
i efektywnego gospodarowania zasobami; z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący 
opracowania i promowania nowych kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu 
do wyrobów i procesów budowlanych;

22. uważa, że obszar działania dotyczący inteligentnych sieci jest zbyt ograniczony 
i obejmuje zbyt mało wniosków;

23. podkreśla znaczenie nawiązania kontaktów ze społecznościami ekspatriantów w celu 
zachęcenia ich do wykorzystania ich wiedzy do prowadzenia działalności w UE;

Zakończenie procesu tworzenia rynku wewnętrznego i otwarcie rynków zewnętrznych 
na strategię RISE

24. wzywa Komisję i państwa członkowskie do szybkiego zakończenia procesu tworzenia 
jednolitego rynku energii, łączności elektronicznej, produktów ekologicznych i kapitału 
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wysokiego ryzyka;

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary Komisji dotyczące opracowania horyzontalnego 
planu działania, aby zwiększyć popyt na innowacyjne towary i usługi; wzywa Komisję do 
skorzystania z oceny oddziaływania na środowisko w celu określenia poziomów 
odniesienia dla produktów w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywności;

26. podkreśla, że zamówienia publiczne powinny być motorem innowacyjności; uważa, że 
w wytycznych dotyczących pomocy państwa powinno się przewidywać miejsce na środki 
polityczne przyśpieszające innowacje; uważa, że normalizacja i oznakowanie ekologiczne 
mają ważną rolę do odegrania w przyjmowaniu nowych technologii;

27. zauważa zainteresowanie Komisji reformą rynku wewnętrznego produktów 
przemysłowych; wzywa Komisję, aby nie doprowadziło to do obniżenia standardów;

28. uznaje dążenie Komisji do wprowadzania inteligentnych regulacji opracowanych w celu 
ograniczenia obciążeń biurokratycznych przy jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; popiera testy zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oceny skutków;

29. wzywa Komisję do wykorzystania potęgi internetu w swoich działaniach dotyczących 
nadzoru nad rynkiem poprzez umożliwienie ludziom uczestnictwa i wyrażania opinii 
o produktach;

30. jest zdania, że obecnie obowiązujące prawa własności intelektualnej nie sprzyjają 
innowacyjności; uważa, że zwiększona przejrzystość, innowacyjne zarządzanie 
i stosowanie licencji mogą przynieść szybsze rozwiązania rynkowe;

31. z zadowoleniem przyjmuje dostrzeżenie problemu gąszczu patentowego i pułapek 
patentowych; popiera wprowadzenie zmian do systemu regulacyjnego w celu promowania 
sprzyjających konkurencji rozwiązań w zakresie wzajemnego licencjonowania 
i grupowania patentów;

32. zauważa znaczenie strategii handlowej UE; zwraca się do Komisji, a także do 
wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel, o opracowanie strategii włączenia paneli 
MŚP do misji UE;

33. dostrzega znaczenie nawiązywania transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za staraniami na rzecz stopniowego wycofania dotacji 
przeznaczonych na paliwa kopalne; opowiada się za zdefiniowaniem na nowo 
podobieństwa produktów poprzez rozróżnianie ich na podstawie ich śladu węglowego;

34. wzywa Komisję do umożliwienia związkom zawodowym składania skarg handlowych;

35. wzywa Komisję do opracowania europejskiej strategii eksportu dotyczącej technologii 
zasobo- i energooszczędnych;

Finansowanie i przemiana przemysłu

36. dostrzega ograniczanie udzielania kredytów przez banki i wpływ tego zjawiska, 



PE510.843v01-00 10/18 PR\936863PL.doc

PL

w szczególności na MŚP; z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie 
długoterminowego finansowania; podkreśla konieczność poprawy solidności sektora 
bankowości w UE poprzez wprowadzenie pakietu Bazylea III, unii bankowej i EMS;

37. wzywa Komisję do zbadania, jak można wykorzystać rynek papierów wartościowych 
zabezpieczonych aktywami, aby ułatwić finansowanie MŚP; zauważa rolę, jaką mogą 
odegrać publiczne banki poprzez inwestowanie w emitowane przez banki 
strukturyzowane obligacje zabezpieczone i połączenie takich inwestycji z wyższymi 
celami w zakresie udzielania kredytów MŚP;

38. zwraca się do Komisji o opublikowanie komunikatu na temat finansowania 
społecznościowego; wzywa Komisję do opracowania solidnych ram regulacyjnych 
dotyczących finansowania społecznościowego do kwoty 1 mln EUR na przedsięwzięcie;

39. wzywa Komisję do wspierania tworzenia lokalnych rynków obligacji dla MŚP;

40. wzywa Komisję do wspierania rozwoju krajowych banków inwestycyjnych dla MŚP i do 
umożliwienia istniejącym bankom rozszerzenia ich działalności na inne państwa 
członkowskie;

41. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie opóźnień 
w płatnościach;

42. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie kapitału EBI; uważa, że jego cel w zakresie 
inwestycji niskoemisyjnych do 2020 r. powinien wynosić 60%;

43. podkreśla znaczenie kapitału wysokiego ryzyka i sieci aniołów biznesu; uważa, że 
Europejski Fundusz Inwestycyjny ma kluczową rolę do odegrania w rozwijaniu rynków 
kapitału wysokiego ryzyka; uważa, że należy znieść rozróżnienie podatkowe między 
kapitałem własnym a zobowiązaniami;

Pozyskiwanie umiejętności i siły roboczej w ramach strategii RISE

44. podkreśla, że strategia RISE daje szanse na stabilne zatrudnienie w dobrym miejscu pracy 
i na godne wynagrodzenie; podkreśla niezbędność zawierania partnerstw 
z zainteresowanymi stronami, zwłaszcza partnerami społecznymi i organizacjami 
młodzieżowymi, w kontekście włączania osób młodych w szeregi pracowników; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do zintensyfikowania dialogu społecznego;

45. zauważa, że realizacja strategii RISE będzie wymagała większego i lepszego dostępu do 
szkoleń, uczenia się przez całe życie, dostosowanego do przyszłych wymagań kształcenia 
zawodowego i akademickiego, zdecydowanego nacisku na nauki ścisłe, technologię, 
inżynierię i matematykę, wspierania przedsiębiorczości i odpowiedniej siatki 
bezpieczeństwa socjalnego wraz z polityką drugiej szansy;

46. podkreśla, że należy pogłębić demokratyzację miejsc pracy oraz że pracownicy powinni 
mieć indywidualne prawa do szkoleń;

47. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi w celu 
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opracowywania średnio- i długoterminowych prognoz dotyczących umiejętności 
poszukiwanych na rynku pracy;

48. wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozważenia modelu stosowanego w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie utworzono fundusze „z uczelni do pracy” (ang. College-to-Career, 
C2C), aby nawiązywać partnerstwa pomiędzy branżą przemysłową a uniwersytetami 
w celu przygotowywania młodych ludzi do pracy w powstających branżach; zauważa 
plany tworzenia „techników uniwersyteckich” (ang. University Technical College) we 
współpracy z partnerami z branży przemysłowej, o czym dyskutuje się w Zjednoczonym 
Królestwie;

49. uważa, że utworzenie krajowych platform umożliwiających wymianę najlepszych praktyk 
w dziedzinie nauczania nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki może być 
korzystne przy ustanawianiu celów w tym zakresie;

50. podkreśla znaczenie promowania dobrowolnej mobilności wśród młodych ludzi poprzez 
rozpowszechnianie programu „Erasmus dla wszystkich” i usunięcie istniejących barier dla 
organizowania transgranicznych praktyk, staży i transgranicznego przyuczania do zawodu 
i zwiększenie możliwości przenoszenia emerytur oraz praw pracowniczych i praw do 
ochrony socjalnej w ramach UE;

51. podkreśla konieczność zmniejszenia odsetka osób przedwcześnie kończących naukę 
i podkreśla, że osoby przedwcześnie kończące naukę muszą mieć możliwość korzystania 
ze szkoleń, tak jak w przypadku „gwarancji przeszkolenia” w Austrii;

52. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o wdrożeniu gwarancji dla młodzieży i promowaniu 
sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego; wzywa branżę przemysłową do oferowania 
w miarę możliwości wartościowego zatrudnienia lub praktyk zawodowych osobom 
młodym oraz do organizowania wartościowych staży z godnym wynagrodzeniem;

53. podkreśla, że rynki pracy w państwach członkowskich z solidnymi systemami kształcenia 
zawodowego były we względnie dobrej kondycji w czasie kryzysu; zachęca wszystkie 
państwa członkowskie do przeanalizowania i wdrożenia takich systemów we współpracy 
z partnerami społecznymi; zauważa trudności w harmonizowaniu punktów ECVET 
z punktami ECTS;

54. uważa, że można poprawić wizerunek kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez 
powiązanie ich z możliwym przeniesieniem się na uniwersytet lub do innej placówki 
kształcenia wyższego;

55. wzywa państwa członkowskie do uruchomienia instrumentów umożliwiających 
zaciąganie osobom młodym mikrokredytów, aby promować przedsiębiorczość;

56. wzywa państwa członkowskie do tego, aby w dialogu z partnerami społecznymi 
rozważyły uelastycznienie godzin pracy w okresach pogorszenia koniunktury 
gospodarczej;

Transformacja zasobów i energetyki na rzecz przemiany przemysłu
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57. podkreśla to, że zasoby i energia są podstawowym elementem strategii RISE; zaleca 
przyjęcie wobec obu tych kwestii podejścia, które można opisać trójkątem, którego 
wierzchołkami to przystępność – zrównoważony rozwój – dostępność;

58. z zadowoleniem przyjmuje plan działania na rzecz efektywnego gospodarowania 
zasobami; wzywa Komisję do uwzględnienia celów polityki dotyczącej odpadów 
w europejskim semestrze i krajowych programach reform; wzywa Komisję do dalszego 
rozwijania sektorowych poziomów odniesienia dotyczących efektywnego 
gospodarowania zasobami, w szczególności do celów udzielania zamówień publicznych; 
zwraca się do Komisji o promowanie strategii ograniczania, wtórnego wykorzystywania 
i recyklingu; podkreśla znaczenie światowego systemu certyfikacji pierwszego recyklingu 
odpadów niebezpiecznych i materiałów WEEE; zauważa, że odpowiednie wykazy 
budynków i systemy recyklingu funkcjonują w niektórych państwach członkowskich;

59. wzywa do szybkiego wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 
i krajowych planów działań; wzywa UE do podjęcia działań następczych w sprawie 
sprawozdania Herberta Reula w sprawie energii odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie energii odnawialnej;

60. zwraca się do Komisji o ponowne przeanalizowanie warunków długoterminowych umów 
energetycznych;

Strategia dotycząca RISE na południu Europy

61. opowiada się za wieloregionalnym podejściem do polityki przemysłowej, w ramach 
którego przywrócono by zrównoważony wzrost w kurczących się gospodarkach; popiera 
zastosowanie strategii zakładającej wysoką wartość dodaną w ramach włączania 
południowych gospodarek do światowego łańcucha wartości;

62. zauważa, że kraje na południu UE są w gorszej sytuacji ze względu na swoje peryferyjne 
położenie; wzywa Komisję do promowania pełnego zintegrowania infrastruktury 
południowych gospodarek i podkreśla konieczność ukierunkowania instrumentu „Łącząc 
Europę” na osiągnięcie tego celu;

63. podkreśla znaczenie wymiany najlepszych praktyk i mechanizmów zastosowań 
w warunkach rynkowych; z zadowoleniem przyjmuje wnioski dotyczące pogłębienia 
współpracy, symbiozy przemysłowej i tworzenia sieci usług doradczych w zakresie 
efektywnego gospodarowania zasobami;

64. podkreśla, że przekształcenie spółek kapitałowych w spółdzielnie przyniosło pozytywne 
skutki w niektórych regionach;

65. uważa, że południowe gospodarki mają strategiczne położenie, dzięki któremu mogą 
czerpać korzyści z nowych rynków eksportu w Maghrebie; wzywa do wykorzystania 
przedsiębiorczości migrantów do tworzenia przedsiębiorstw, które będą mogły wejść na te 
rynki; z zadowoleniem przyjmuje również inicjatywę „Misja na rzecz wzrostu” 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego;

66. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
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i Komisji.
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UZASADNIENIE

Uzasadnienie składa się z motywów, które z uwagi na ograniczone miejsce zostaną 
przedłożone w postaci poprawek do sprawozdania. Poszczególne motywy, będące podstawą 
sprawozdania, będą dokładniej omówione w tej części.

A. mając na uwadze, że UE potrzebuje strategii, aby wyjść z kryzysu gospodarczego 
i finansowego i przywrócić gospodarce dynamikę,

Kryzys mocno uderzył w gospodarki europejskie. Negatywnie wpłynął na sektor 
przemysłowy, w którym 3,8 mln osób straciło pracę. Stopa bezrobocia, w szczególności 
wśród osób młodych, rośnie. Kryzys i brak perspektyw wpływa na dobrobyt społeczny 
i pogłębia ubóstwo. UE potrzebuje kompleksowej strategii na rzecz wzrostu, aby pokonać te 
trudności.

B. mając na uwadze, że przemysł w Europie odgrywa kluczową rolę i jest ważną częścią 
rozwiązania problemu kryzysu,

Europejski przemysł jest niezbędny do tego, aby sprostać licznym wyzwaniom, z którymi 
musi się mierzyć UE. Zapewnia zatrudnienie, towary i usługi, a także przychody z podatków 
i jest kluczowym elementem europejskiego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Chociaż 
znaczenie przemysłu w gospodarce UE względnie zmniejszyło się w ciągu ostatnich kilku 
dekad, przemysł nadal odpowiada za 4/5 europejskiego eksportu oraz 80% inwestycji 
dokonywanych przez sektor prywatny w działalność badawczo-rozwojową (DG ENTR). UE 
potrzebuje strategii, która spowoduje pobudzenie gospodarki i doprowadzi do odrodzenia 
przemysłu na rzecz zrównoważonej Europy.

C. mając na uwadze, że konkurenci Europy w dziedzinie przemysłu od lat opracowują 
solidne strategie przemysłowe,

Na szczeblu międzynarodowym wiele krajów opracowało swoje własne strategie 
przemysłowe. Niedawno Japonia przedstawiła swój nowy plan dotyczący przemysłu. Chiny 
również koncentrują się na polityce przemysłowej, o czym świadczą jej plany pięcioletnie 
i ostatni plan dotyczący krajowych wschodzących i strategicznych branż przemysłowych 
z 2012 r. Nawet USA prowadzą silną politykę przemysłową – choć nie używają tego terminu.

D. mając na uwadze, że Komisja Europejska została pochwalona za zajęcie się kwestią 
polityki przemysłowej poprzez opublikowanie komunikatu, którego celem jest 
zorganizowanie przemiany przemysłowej,

Przez długi czas polityka przemysłowa była traktowana w Europie po macoszemu. Poprzez 
opublikowanie komunikatu „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia 
gospodarczego” Komisja Europejska wzięła na siebie rolę przywódczą w procesie koniecznej 
przemiany przemysłowej.

E. mając na uwadze, że wspólna przyszłość Europy jako miejsca zlokalizowania 
przemysłu zależy od ofensywy modernizacyjnej, która poprawi działanie centrów 
innowacji i wyeliminuje braki rozwojowe w słabo uprzemysłowionych i słabych 
strukturalnie regionach,
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W Europie musimy adekwatnie pożytkować fundusze publiczne i wykorzystywać efekt 
dźwigni w odniesieniu do funduszy z sektora prywatnego oraz przeznaczać je na badania 
i innowacje, rozwijać współpracę transnarodową i transregionalną poprzez klastry 
innowacyjnych przedsiębiorstw, organizacji akademickich i badawczych. Podstawą tych 
działań powinny być strategie inteligentnej specjalizacji, w których brano by pod uwagę 
potencjał poszczególnych regionów i obszarów. Na przykład w dzielnicach kreatywności 
(Włochy) dąży się do łączenia zasobów osób prywatnych i przedsiębiorstw i dzielenia się 
nimi w celu stworzenia nowych kreatywnych przedsięwzięć i upowszechnienia ich w całym 
regionie.

F. mając na uwadze, że w ramach polityki przemysłowej należy znaleźć właściwą 
kombinację strategii politycznych, aby poprawić otoczenie ramowe, biorąc pod 
uwagę różną sytuację gospodarczą i społeczną w poszczególnych krajach i regionach 
(a także na obszarach transgranicznych); polityka przemysłowa musi być 
prowadzona na rynku, na którym rząd tworzy ramy prawne, ale nie interweniuje 
bezpośrednio, aby wskazywać zwycięzców,

W ostatnim sprawozdaniu OECD „Perspektywy rozwoju na świecie w 2013 r. – polityka 
przemysłowa w zmieniającym się świecie” opublikowanym dnia 15 maja tego roku 
omówiono trzy podstawowe elementy, które są obecnie niezbędne, aby stworzyć skuteczną 
politykę przemysłową: inwestowanie w innowacje i umiejętności, dostęp do finansowania 
i odpowiednia infrastruktura1. „Staromodne” polityki przemysłowe, opierające się głównie na 
dotacjach dla przedsiębiorstw, własności państwowej i ochronie taryfowej, mogą zakończyć 
się fiaskiem rządu, pogonią za rentą i umacnianiem się interesów własnych, co będzie wiązało 
się z kosztami dla producentów, konsumentów i gospodarki w szerszym sensie.

G. mając na uwadze ograniczoną możliwość inwestowania środków z limitów 
kredytowych, co uniemożliwia innowacje, a także wdrażanie nowych, efektywnych 
technologii, polityka przemysłowa w Europie musi obejmować solidną architekturę 
finansową, w ramach której inwestycje byłyby promowane,

Zgodnie z dokumentem programowym przygotowanym przez ośrodek analityczny Bruegela 
na nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN w 2013 r. jedną z dobrze znanych słabości 
strukturalnych gospodarki UE jest niedostateczny poziom inwestycji w badania i kapitał 
ludzki, co utrudnia przejście na gospodarkę opartą na innowacjach. Ze względu na 
zmniejszenie udziału finansowania dłużnego w sektorze bankowości i sektorze publicznym 
dostępna jest mniejsza ilość zasobów finansowych, co dodatkowo uniemożliwia przejście na 
innowacyjną i zrównoważoną gospodarkę2. W tym kontekście należy przedstawić środki 
polityczne, które ułatwią dostęp do finansowania i będą promowały długoterminowe 
inwestycje w innowacje i technologie.

H. mając na uwadze, że warunki finansowe w Europie Południowej są trudniejsze 
i wymagają specjalnie dobranych rozwiązań z zakresu finansowania,

Zgodnie z prezentacją Guntrama Wolffa (Bruegel) przedstawioną na posiedzeniu komisji 

                                               
1OECD Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World.
2Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. „Europe’s Growth Problem (and what to do about it)” 
[„Problem Europy ze wzrostem (i co można z nim zrobić)”], Bruegel Policy Brief, kwiecień 2013 r.
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ITRE dnia 29 maja 2013 r. oprocentowanie kredytów dla MŚP w Niemczech w marcu 2013 r. 
wynosiło prawie 3%, podczas gdy we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii 6%. W prezentacji 
podkreślono również, że w Niemczech pod koniec zeszłego roku MŚP otrzymały prawie 90% 
funduszy, o które się zwróciły, podczas gdy MŚP z Grecji otrzymały tylko 25%.

I. mając na uwadze, że UE potrzebuje takiego podejścia do polityki przemysłowej, które 
łączyłoby konkurencyjność, zrównoważony rozwój i godną pracę, aby rozwiązać 
poważne problemy społeczne,

Jasne jest, że polityka przemysłowa Unii Europejskiej musi być ukierunkowana na 
rozwiązywanie poważnych problemów społecznych zgodnie ze strategią „Europa 2020” 
i musi być zgodna ze strategicznym trójkątem, którego wierzchołkami są zrównoważony 
rozwój, konkurencyjność i godna praca. Parlament Europejski zwrócił na to uwagę w swojej 
rezolucji z 2011 r. w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji1.

J. mając na uwadze, że w ostatnich dziesięcioleciach wydajność pracy wzrosła o wiele 
szybciej niż wydajność surowców, a szacunki wskazują, że koszty pracy stanowią 
mniej niż 20% kosztów produktu, a koszty surowców stanowią 40%,

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech koszty materiałów 
stanowią 43% kosztów w sektorze produkcyjnym, koszty utrzymywania personelu tylko 
około 18%, a koszty energii 2%2.. Parlament Europejski zwrócił na to uwagę w swojej 
rezolucji z 2011 r. w sprawie skutecznej strategii europejskiej w zakresie surowców3.

K. mając na uwadze, że w obliczu globalnych zmian ważne jest, aby efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami stanowiło podstawę europejskiej odbudowy 
przemysłu, jeśli zamierza się utrzymać jego konkurencyjność w przyszłości,

Komisja Europejska podkreśliła w swoim planie działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami, że w samych Niemczech zyski z efektywnego gospodarowania 
zasobami w przemyśle wytwórczym mogłyby przynieść oszczędności kosztów na poziomie 
od 20% do 30%. W innym badaniu przeprowadzonym w Zjednoczonym Królestwie 
oszacowano, że zastosowanie nisko- lub zerokosztowych środków efektywnego 
gospodarowania zasobami mogłyby przynieść 23 mld GBP oszczędności4. Ponieważ Europa 
nie jest w stanie konkurować płacą z gospodarkami wschodzącymi, musi skoncentrować się 
na ograniczaniu kosztów energii i zasobów poprzez efektywne gospodarowanie nimi. 
W sprawozdaniu na temat konkurencyjności w 2012 r. podkreślono pozytywny wpływ 
ekoinnowacji i efektywnego gospodarowania zasobami i energią na konkurencyjność UE. UE 
przewodzi także w umiędzynarodowianiu przepływu ekoinwestycji i ekoinnowacji, a także 
ich upowszechnianiu na szczeblu transgranicznym. Ma to szczególne znaczenie, biorąc pod 
uwagę to, że ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa co do zasady odnoszą większe sukcesy niż 
                                               
1Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji, 3 lutego 2011 r.
2Prezentacja dr Christiana Kühnego przedstawiona w czasie okrągłego stołu dotyczącego polityki przemysłowej 
zorganizowanego w dniu 24 kwietnia 2013 r. przez posła do PE Reinharda Bütikofera. Prezentacja w programie 
Powerpoint dostępna na życzenie.
3Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie skutecznej strategii europejskiej w zakresie surowców, 25 lipca 
2011 r.
4Komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy”, 
20 września 2011 r.
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przedsiębiorstwa wprowadzające tradycyjne innowacje.

L. mając na uwadze, że Unia Europejska potrzebuje ambitnej, wydajnej ekologicznie 
i zielonej strategii przemysłowej, aby odtworzyć potencjał wytwórczy i stworzyć 
wymagające wysokich kwalifikacji i dobrze płatne miejsca pracy,

Za pomocą wspomnianych wyżej danych już podkreślono, jak zielona strategia przemysłowa 
UE oparta na efektywnym gospodarowaniu energią i zasobami zwiększyłaby 
konkurencyjność poprzez znaczące obniżenie kosztów. Jednocześnie dzięki temu można by 
odtworzyć potencjał wytwórczy i stworzyć nowe miejsca pracy. W samych Niemczech zyski 
z efektywnego gospodarowania zasobami mogłyby umożliwić stworzenie do 1 mln miejsc 
pracy1. W badaniu firmy konsultingowej Ecofys również podkreślono, że dobre wdrożenie 
dyrektywy w sprawie ekoprojektu spowodowałoby, że europejscy konsumenci 
i przedsiębiorstwa zyskaliby oszczędności netto w wysokości 90 mld EUR rocznie, oraz 
umożliwiłoby ograniczenie uzależnienia od gazu ziemnego z Rosji o ponad 50%. Gdyby te 
oszczędności zainwestować w gospodarkę, spowodowałoby to stworzenie dalszego 1 mln 
miejsc pracy2. Dlatego Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do opracowania 
ambitnej, wydajnej ekologicznie i zielonej strategii przemysłowej UE3.

M. mając na uwadze, że w samych tylko sektorach związanych z efektywnością 
energetyczną i energią odnawialną do 2020 r. może powstać 5 mln miejsc pracy,

Komisja Europejska w swoim komunikacie w sprawie odnowy gospodarczej sprzyjającej 
zatrudnieniu jasno stwierdziła, że tylko w sektorach związanych z efektywnością 
energetyczną i energią odnawialną do 2020 r. może powstać 5 mln miejsc pracy4.

N. mając na uwadze, że Unia Europejska ma także olbrzymi potencjał w zakresie 
innowacyjności, biorąc pod uwagę to, że 6 państw członkowskich UE znajduje się 
w pierwszej dziesiątce 50 najbardziej innowacyjnych krajów na świecie,

Z rankingu innowacyjności Bloomberga wynika, że wśród 10 najbardziej innowacyjnych 
krajów na świecie 6 to państwa członkowskie UE (Niemcy, Finlandia, Szwecja, Austria, 
Dania, Francja)5. Na tej podstawie można stwierdzić, że UE już ma znaczące mocne strony, 
jeśli chodzi o innowacje oraz badania i rozwój, jednak dane te świadczą również o przepaści 
między tymi a pozostałymi państwami członkowskimi, dlatego Parlament Europejski 
ponownie stwierdza, że konieczne jest wdrożenie ambitnej strategii innowacji nie tylko po to, 
aby podtrzymać istniejące mocne strony, lecz także aby zwiększyć potencjał w zakresie 
innowacyjności wszystkich państw członkowskich.

O. mając na uwadze, że polityka przemysłowa jest kwestią poprzeczną i dlatego Komisja 
musi jasno zintegrować swoją politykę przemysłową ze strategią „Europa 2020”, 

                                               
1Komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy”, 
20 września 2011 r.
2Economic benefits of the EU Ecodesign Directive (Korzyści gospodarcze z dyrektywy UE w sprawie 
ekoprojektu), ECOFYS, kwiecień 2012 r.
3Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji, 3 lutego 2011 r.
4Komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”, 
18 kwietnia 2012 r.
5Bloomberg Innovation Index, 2013.
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opracowaniem planu działania do roku 2020 na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, 
inicjatywami przemysłowymi realizowanymi w ramach planu EPSTE i planem 
działania na rzecz zasobooszczędnej Europy do roku 2050,

Jasne jest, że do polityki przemysłowej należy podejść w sposób horyzontalny. Komisja 
Europejska zwróciła na to uwagę w swojej ostatniej aktualizacji komunikatu w sprawie 
polityki przemysłowej poprzez stwierdzenie, że „poszczególne dziedziny polityki unijnej 
muszą być odpowiednio skoordynowane i zsynchronizowane” oraz że „skala naszego sukcesu 
w dużej mierze zależeć będzie od naszej zdolności do osiągania celów z maksymalną 
połączoną skutecznością we wszystkich tych obszarach”. W tym kontekście w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji przyjętej 
przez PE dnia 3 lutego 2011 r. również wezwano Komisję Europejską do tego, aby włączyła 
swoją politykę przemysłową do planu działania dotyczącego przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną, planu EPSTE i planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy.

P. mając na uwadze, że do wdrożenia europejskiej polityki przemysłowej potrzebna jest 
dobra siła robocza, podczas gdy przeciętnie tylko 7% pracowników 
niskowykwalifikowanych przeszło szkolenie,

Europejscy pracownicy muszą być gotowi na przyszłe szanse w zakresie zatrudnienia 
i zmieniającą się dynamikę rynku. Szczególnie istotne jest uwzględnienie tej kwestii 
w przypadku niskowykwalifikowanych pracowników, którym brakuje przeszkolenia. W tym 
kontekście kluczowe jest prawo do szkolenia.


