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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o reindustrializácii Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť

[2013/2006(INI)].

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 173 hlavy XVII Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pôvodný 
článok 157 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva), ktorý sa týka priemyselnej 
politiky Európskej únie a vzťahuje sa okrem iného na konkurencieschopnosť priemyslu 
Únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky 
priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva – aktualizácia oznámenia o 
priemyselnej politike (COM (2012)0582),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 
o energetickej efektívnosti1,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 30. novembra 2011, 
ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné 
podniky (2014 – 2020) (COM(2011)0834),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. júna 2008 s názvom Najskôr myslieť v malom –
iniciatíva Small Business Act pre Európu (COM(2008)0394),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. novembra 2008 s názvom Iniciatíva v oblasti 
surovín – zabezpečovanie našich nevyhnutných potrieb pre rast a zamestnanosť v Európe 
(KOM(2008)0699),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 – Únia 
inovácií (COM(2010)0546) zo 6. októbra 2010,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Plán pre Európu 
efektívne využívajúcu zdroje (COM(2011)0571),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2011 s názvom Priemyselná politika –
posilnenie konkurencieschopnosti (COM(2011)0642),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15.decembra 2011 s názvom Plán postupu v 
energetike do roku 2050 (COM(2050)0885),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 13. februára 2012 s názvom Inovácie pre 
udržateľný rast – biohospodárstvo pre Európu (COM(2012)0060),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. mája 2012 s názvom Opatrenia v prospech 
stability, rastu a zamestnanosti (KOM(2012)0299),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. júna 2012 s názvom Európska stratégia pre 
kľúčové podporné technológie – cesta k rastu a zamestnanosti (COM(2012)0341),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. marca 2013 s názvom Zelená kniha - dlhodobé 
financovanie európskeho hospodárstva (COM(2013)0150), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. marca 2013 s názvom Zelená kniha – rámec pre 
politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (COM(2013)0169),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je priložený k oznámeniu 
Komisie zo 4. novembra 2008 s názvom Iniciatíva v oblasti surovín – zabezpečovanie 
našich nevyhnutných potrieb pre rast a zamestnanosť v Európe (COM(2008)0699 –
SEC(2008)2741),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 26. septembra 2011 s n8yvom 
Konkurencieschopnosť európskych podnikov s luxusným tovarom (SWD(2013)0286),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 10. októbra 2012, ktorý je 
priložený k oznámeniu Komisie s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a 
oživenia hospodárstva – aktualizácia oznámenia o priemyselnej politike 
(SWD(2012)0297),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 10. októbra 2011 s názvom Správa 
o konkurencieschopnosti Európy za rok 2012 – využitie výhod globalizácie" (SWD 
(2012) 0299),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 11. apríla 2013 s 
názvom Priemyselné vzťahy v Európe v roku 2012 (SWD (2013)0126),

– so zreteľom na uznesenie z 11. marca 2010 o investíciách do vývoja nízkouhlíkových 
technológií (plán SET)1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. júla 2010 o rozvoji potenciálu zamestnanosti 
v novom udržateľnom hospodárstve2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o priemyselnej politike vo veku 
globalizácie3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2011 o účinnej stratégii pre oblasť surovín 
pre Európu4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2012 o Európe efektívne využívajúcej zdroje1,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 84.
2 Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 6.
3 Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 131.
4 Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 21.
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2012 o Akte o jednotnom trhu: ďalšie kroky k 
rastu2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 o malých a stredných podnikoch: 
konkurencieschopnosť a príležitosti na podnikanie3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2013 o pláne prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 20504,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 o súčasných výzvach a možnostiach 
obnoviteľnej energie na európskom trhu s energiou5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 o regionálnych stratégiách pre 
priemyselné oblasti v Európskej únii6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o sociálnom bývaní v Európskej únii7,

– so zreteľom na svoju rozpravu zo 4. februára 2013 o oživení európskeho priemyslu 
vzhľadom na súčasné problémy (2013/2538 (RSP)), ktorá nadväzovala na vyhlásenie 
Komisie,

– so zreteľom na závery 3208. schôdze Rady pre konkurencieschopnosť z 10. a 11. 
decembra 2012 s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia 
hospodárstva,

– so zreteľom na správu s názvom Priemyselná štruktúra EÚ v roku 2011 – tendencia a 
výkon vypracovanú v roku 2011 na podnet Komisie,

– so zreteľom na správu vychádzajúcu z prieskumu iniciatívy EÚ 2020 s názvom 
Priemyselná politika vo veku globalizácie, ktorý bol vykonaný v apríli 2013 na podnet 
Výboru regiónov. 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z xx.xx. 2013 s názvom Silnejší európsky priemysel 
v prospech rastu a oživenia hospodárstva –  aktualizácia oznámenia o priemyselnej 
politike,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 11. apríla 2013 s názvom Silnejší európsky 
priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre medzinárodný obchod, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné 

                                                                                                                                                  
1 Prijaté texty P7_TA(2012)0223.
2 Prijaté texty P7_TA(2012)0258.
3 Prijaté texty P7_TA(2012)0387.
4 Prijaté texty P7_TA(2012)0086.
5 Prijaté texty P7_TA(2013)0201.
6 Prijaté texty P7_TA(2013)0199.
7 Prijaté texty P7_TA(2013)0246.
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prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa a Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
(A7–0000/2013),

A. Stratégia obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu (RISE): zásady, ciele a riadenie

1. víta zameranie Komisie na priemyselnú politiku;

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie európskeho priemyslu spočíva v stratégii obnovy 
priemyslu pre udržateľnú Európu (RISE), ktorá sa usiluje o technologické, obchodné a 
sociálne inovácie smerujúce k tretej priemyselnej revolúcii, ktorých súčasťou je 
nízkouhlíková modernizačná ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE umožní vznik 
nových trhov, obchodných modelov a tvorivých podnikateľov, nových pracovných miest a 
dôstojnej práce a prinesie obnovu priemyslu spolu s hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne využívanie zdrojov;

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami spravodlivej hospodárskej súťaže, internalizácie 
externalít a environmentálne uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v priemyselnej oblasti sa musí riadiť myšlienkou 
udržateľnosti;

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje dlhodobý rámec založený na jasných cieľoch, 
ukazovateľoch a prístupe zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické hospodárstvo, ktorý 
bude smerovať investície do tvorivosti, schopností, inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej priemyselnej základne prostredníctvom politiky, 
ktorá bude uvedomelá z hľadiska hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj základné odvetvia; 

5. uznáva, že priemyselná politika sa musí zaoberať veľkými spoločenskými zmenami 
uvedenými v stratégii Európa 2020 a musí byť účinne začlenená do procesu európskeho 
semestra;

6. je presvedčený, že stratégia RISE musí sledovať ambiciózne a dosiahnuteľné ciele v 
oblasti priemyslu;  konštatuje, že na splnenie hlavného cieľa 20 % by bolo nutné ročne 
vytvoriť 400 000 nových pracovných miest v oblasti priemyslu; navrhuje považovať ho za 
cieľ, ktorý udáva smer a je v súlade s cieľmi EÚ 20/20/20;

7. očakáva, že stratégia RISE by mohla navrátiť priemyselnú výrobu späť do EÚ, pričom by 
venovala pozornosť riadeniu dodávateľského reťazca a osobitným regionálnym 
zvyklostiam v oblasti výroby;

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať náležitý 
makroekonomický rámec a potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú pôsobiť ako pákový 
efekt na súkromné investície; požaduje v tejto súvislosti vytvorenie európskej stratégie 
ekologického rastu a vyjadruje poľutovanie nad škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 1A 
viacročného finančného rámca;
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9. víta prierezový prístup Komisie k priemyselnej politike; nazdáva sa, že stratégia RISE by 
mala sledovať skôr horizontálne ako vertikálne poňatie priemyselnej politiky; je
presvedčený, že opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia byť spravidla spojené s 
odvetvovou špecializáciou podporujúcou technologicky vysoko vyspelé stratégie s veľkou 
pridanou hodnotou; 

10. súhlasí s názorom Komisie, že priemyselná politika musí mať účinnú a integrovanú 
štruktúru správy, ktorej súčasťou je monitorovanie; pripomína odporúčania EP obsiahnuté 
v Langeho správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych riaditeľstiev Komisie; žiada Komisiu, aby každý rok 
podávala správu o pokroku stratégie RISE; zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
spojenectvo zúčastnených strán z oblasti priemyslu, odborových zväzov, akademickej 
obce a občianskej spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby plne využila článok 173 ods. 2 
zmluvy na dosiahnutie pokroku v stratégii RISE;

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je potrebné smerovať k naštartovaniu investičných tokov 
do krajín južnej Európy s cieľom oživiť rast, najmä prostredníctvom inteligentnej 
špecializácie a vytvárania klastrov vrátane nadnárodných klastrov;

12. vyzdvihuje činnosť podpredsedu Tajaniho v oblasti užšej koordinácie priemyselnej 
politiky s Radou pre konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že stratégiu RISE je potrebné 
koordinovať s priemyselnými politikami členských štátov;

13. je presvedčený, že regióny by sa mali plne podieľať na stanovovaní priorít pre priemysel 
na svojom území a jeho potenciálu; víta činnosť, ktorú podnikol Výbor regiónov, a takisto 
činnosť Komisie, pokiaľ ide o stratégie inteligentnej špecializácie týkajúce sa 
efektívnejšieho financovania cieľov stratégie Európa 2020;

Ofenzíva v oblasti inovácií, efektívnosti a udržateľných technológií

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a udržateľných 
technológií možno modernizovať priemyselnú základňu EÚ a zvýšiť jej základnú 
konkurencieschopnosť;

15. je presvedčený, že finančné prostriedky EÚ na výskum a inovácie by mali slúžiť ako 
katalyzátor a mali by sa použiť v súčinnosti s ostatnými vnútroštátnymi a regionálnymi 
financiami; pripomína 3 % cieľ v oblasti výskumu a vývoja, podľa ktorého dve tretiny 
majú pochádzať zo súkromného sektora; podporuje uzatváranie partnerstiev verejného a 
súkromného sektora v rámci programu Horizont 2020 s cieľom podporiť pákový efekt pre 
investície pochádzajúce zo súkromného sektora; 

16. žiada, aby bol významný podiel finančných prostriedkov dostupných pre malé a stredné 
podniky v rámci programu Horizont 2020 poskytnutý pomocou špeciálneho nástroja 
zameraného na malé a stredné podniky;

17. víta smery činností Komisie a prípadné partnerstvá verejného a súkromného sektora; je 
však znepokojený tým, že nezahŕňajú vývoj v oblasti IKT a hromadných údajov; vyzýva 
Komisiu, aby ich riadne zahrnula; žiada Komisiu, aby podporovala vytváranie klastrov 
naprieč činnosťami a presadzovala ich súčinnosť a ich vzájomné ovplyvňovanie;
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18. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na európsku politiku v oblasti klastrov vo forme 
spolupráce vzájomne prepojených podnikov, dodávateľov, poskytovateľov služieb a 
výskumných centier; zdôrazňuje, že je dôležité vytvárať nadnárodné klastre; 

19. víta stratégiu pre kľúčové technológie, v ktorej má EÚ silnú konkurenčnú výhodu; 
podporuje navrhované opatrenia na zlepšenie koordinácie a súčinnosti medzi politikami a 
nástrojmi vrátane štrukturálnych fondov EÚ; víta iniciatívy posilňujúce opatrenia pre 
jednotlivé klastre týkajúce sa kľúčových technológií a väčšiu nadregionálnu spoluprácu; 

20. víta smer činnosti týkajúci sa modernej výroby; je presvedčený, že by preň boli prínosné 
partnerstvá verejného a súkromného sektora, ako je SPIRE; je presvedčený, že prioritou je 
naštartovanie znalostného a inovačného spoločenstva v oblasti výroby s pridanou 
hodnotou v roku 2014;

21. víta zameranie Komisie na priemyselný ekodizajn; vyzýva Komisiu, aby stanovila 
špecifikácie pre ekodizajn týkajúce sa recyklovateľnosti a efektívneho využívania zdrojov; 
víta návrh na vytvorenie a presadzovanie nových kritérií udržateľnosti pre stavebné 
výrobky a postupy;

22. je presvedčený, že smer činnosti týkajúci sa inteligentných sietí je príliš obmedzený a 
existuje k nemu len málo návrhov;

23. zdôrazňuje, že je dôležité spojiť sa s komunitami vysťahovalcov z EÚ a vyzvať ich, aby 
využili svoje znalosti v prospech obchodných príležitostí v EÚ;

Dokončenie budovania vnútorného trhu a otvorenie vonkajších trhov pre stratégiu 
RISE

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlene dokončili budovanie jednotného trhu s 
energiou, telekomunikáciami, ekologickými výrobkami a rizikovým kapitálom; 

25. víta zámer Komisie vytvoriť horizontálny plán na zvýšenie dopytu po inovatívnom tovare 
a službách; žiada Komisiu, aby využila environmentálnu stopu na stanovenie 
ukazovateľov udržateľnosti a hospodárnosti výrobkov;

26. zdôrazňuje, že verejné obstarávanie by malo byť hnacou silou inovácií; je presvedčený, že 
usmernenia pre štátnu podporu by mali byť otvorené voči politickým opatreniam na 
podporu inovácií; domnieva sa, že pri zavádzaní nových technológií zohrávajú dôležitú 
úlohu štandardizácia a používanie environmentálnych značiek;

27. berie na vedomie prieskum Komisie v oblasti reformy vnútorného trhu s priemyselnými 
výrobkami; žiada Komisiu, aby zabezpečila, že táto reforma nepovedie k uvoľneniu 
noriem;

28. oceňuje úsilie Komisie v oblasti inteligentnej regulácie, ktorej cieľom je znížiť 
byrokratickú záťaž, bez toho aby došlo k oslabeniu účinnosti právnych predpisov; 
podporuje jednotnosť regulácie a lepšie preukazovanie konkurencieschopnosti podľa 
usmernení na hodnotenie vplyvu;
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29. vyzýva Komisiu, aby pri svojej činnosti týkajúcej sa dohľadu nad trhom využívala 
možnosti internetu, a umožnila tak ľuďom zapojiť sa a poskytnúť spätnú väzbu k 
výrobkom; 

30. je presvedčený, že súčasný systém práv duševného vlastníctva nepodporuje inovácie; 
domnieva sa, že zvýšená transparentnosť a inovatívne riadenie a postupy udeľovania 
licencií môžu priniesť rýchlejšie trhové riešenia;

31. víta uvedomovanie si problému „patentových húštin“ a „patentových pascí“; podporuje 
zmenu regulačného systému s cieľom podporiť krížové licencie, ktoré sú priaznivé pre 
hospodársku súťaž, a dohody o združovaní patentov;

32. poukazuje na dôležitosť obchodnej stratégie EÚ; žiada Komisiu, aby spolu s 
podpredsedníčkou Komisie/vysokou predstaviteľkou vytvorila stratégiu, ako začleniť 
sekciu malých a stredných podnikov do misií EÚ; 

33.  uznáva význam transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP); zastáva 
názor, že by sa malo usilovať o postupné zastavovanie dotácií na fosílne palivá; podporuje 
nové vymedzenie podobnosti výrobkov prostredníctvom ich rozlíšenia na základe 
uhlíkovej stopy; 

34. vyzýva Komisiu, aby umožnila odborom podávať sťažnosti;

35. vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsku stratégiu vývozu pre technológie účinne 
využívajúce zdroje a energeticky účinné technológie;

Financovanie obratu v priemysle 

36. berie na vedomie obmedzenie bankových úverov a následný vplyv, najmä na malé a 
stredné podniky; víta zelenú knihu Komisie o dlhodobom financovaní; poukazuje na to, že 
je potrebné posilniť odolnosť bankového sektora EÚ prostredníctvom rámca Bazilej III, 
bankovej únie a Európskeho mechanizmu pre stabilitu; 

37. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako by bolo možné docieliť pákový efekt pre trh s 
cennými papiermi krytými aktívami s cieľom uľahčiť financovanie malých a stredných 
podnikov; berie na vedomie úlohu, ktorú môžu zohrávať verejné banky v investovaní do 
štruktúrovaných krytých dlhopisov vydaných bankami a kombinovaní investícií so 
zvýšenými cieľmi v oblasti poskytovania pôžičiek malým a stredným podnikom;

38. vyzýva Komisiu, aby uverejnila oznámenie o o skupinovom financovaní; žiada Komisiu, 
aby vytvorila dôkladný regulačný rámec pre skupinové financovanie s výškou 
prostriedkov dosahujúcou do 1 milióna eur na projekt;

39. vyzýva Komisiu, aby podporila vytvorenie miestnych trhov s dlhopismi pre malé a stredné 
podniky;

40. žiada Komisiu, aby podporila rozvoj vnútroštátnych investičných bánk pre malé a stredné 
podniky a umožnila existujúcim investičným bankám pre malé a stredné podniky rozšíriť 
svoju činnosť v iných členských štátoch;
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41. vyzýva členské štáty, aby plne implementovali smernicu o oneskorených platbách;

42. víta zvýšenie kapitálu EIB; je presvedčený, že by si mala stanoviť cieľ v podobe 
dosiahnutia 60 % investícií do nízkouhlíkových projektov do roku 2020; 

43. zdôrazňuje význam rizikového kapitálu a sietí investorov typu podnikateľských anjelov; je 
presvedčený, že EIF má dôležitú úlohu v rozvoji trhov rizikového kapitálu; domnieva sa, 
že na daňové účely je potrebné odstrániť rozlišovanie medzi vlastným imaním a dlhom;

Získanie zručností a pracovnej sily pre stratégiu RISE

44. zdôrazňuje, že stratégia RISE je príležitosťou pre stabilnú zamestnanosť s dobrými 
pracovnými príležitosťami a dôstojnú mzdou; poukazuje na nevyhnutnosť uzatvárať 
partnerstvá so zainteresovanými stranami, najmä so sociálnymi partnermi a organizáciami 
mládeže, v súvislosti so začlenením mladých ľudí medzi pracovnú silu; vyzýva Komisiu a 
členské štáty , aby zintenzívnili sociálny dialóg;

45. konštatuje, že stratégia RISE si vyžiada širší a lepší prístup k odbornému vzdelávaniu, 
celoživotnému vzdelávaniu, príprave na povolanie a vysokoškolskému vzdelávaniu 
zameranému na budúcnosť, väčší dôraz na odbory STEM (prírodné vedy, technológie, 
inžinierstvo a matematika), podporu podnikania a náležitú sieť sociálneho zabezpečenia 
spolu s politikou druhých šancí;

46. zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť demokratizáciu pracovísk a že pracovníci by mali mať 
individuálne právo na odborné vzdelávanie;

47. vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi na návrhu strednodobých a 
dlhodobých prognóz týkajúcich sa kvalifikácií, ktoré budú potrebné na trhu práce;

48. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili zavedenie modelu „College-to-Career Funds“ 
používaného v USA s cieľom vytvoriť partnerstvá medzi priemyslom a univerzitami na 
účely odbornej prípravy mladých ľudí na zamestnanie v odvetviach, ktoré sú na vzostupe; 
berie na vedomie plány na zriadenie „technických vysokých škôl“ s partnermi z oblasti 
priemyslu, o ktorých sa hovorilo v Spojenom kráľovstve;

49. je presvedčený, že vytvorenie vnútroštátnych platforiem STEM na výmenu osvedčených 
postupov by mohlo byť prospešné pri stanovovaní cieľov v oblasti STEM;

50. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť dobrovoľnú mobilitu medzi mladými ľuďmi pomocou 
presadzovania programu Erasmus pre všetkých a odstránenia existujúcich prekážok 
cezhraničného učňovského vzdelávania a stáží a pomocou posilnenia prenosnosti 
dôchodkových práv, pracovných práv a práv na sociálnu ochranu po celej EÚ;

51. zdôrazňuje, že je potrebné znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky, a 
poukazuje na to, že osoby, ktoré ju predčasne ukončujú, potrebujú príležitosti vo forme 
stáží, ako je napríklad rakúska „záruka odbornej prípravy“;

52. víta rozhodnutia implementovať systém záruk pre mladých ľudí a podporovať alianciu pre 
učňovskú prípravu; vyzýva priemysel, aby poskytol kvalitné pracovné miesta alebo stáže 
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pre mladých ľudí, kde je to možné, a vytvoril kvalitné stáže s dôstojnou mzdou; 

53. zdôrazňuje, že členské štáty so solídnym systémom odbornej prípravy mali počas krízy 
relatívne odolné trhy práce; vyzýva všetky členské štáty, aby tieto systémy preskúmali a 
zaviedli ich spolu so sociálnymi partnermi; poukazuje na problém harmonizácie ECVET 
so systémom ECTS;

54. je presvedčený, že je možné zlepšiť obraz odborného vzdelávania a prípravy ich spojením 
s možným prechodom na univerzitu alebo na iný spôsob vysokoškolského vzdelávania;

55. vyzýva členské štáty, aby naštartovali systém mikropôžičiek pre mladých ľudí s cieľom 
podporiť podnikanie; 

56. žiada členské štáty, aby v dialógu so sociálnymi partnermi zvážili politiky, ktoré by 
umožnili zaviesť počas hospodárskeho poklesu pružnejší pracovný čas;

Zmena v oblasti zdrojov a energie v prospech priemyselného obratu

57. zdôrazňuje skutočnosť, že zdroje a energie sú základom stratégie RISE; zastáva k obom z 
nich prístup vychádzajúci z trojuholníka cenovej dostupnosti – udržateľnosti –
prístupnosti;

58. víta plán pre efektívne využívanie zdrojov; vyzýva Komisiu, aby zahrnula ciele politiky v 
oblasti odpadov do európskeho semestra a národných programov reforiem; žiada Komisiu, 
aby ďalej rozvíjala sektorové ukazovatele efektívneho využívania zdrojov, najmä na účely 
verejného obstarávania; žiada Komisiu, aby podporovala stratégiu 3R (zníženie množstva, 
opätovné použitie, recyklácia); zdôrazňuje význam systému celosvetovej certifikácie pre 
prvú fázu recyklácie nebezpečného odpadu a materiálov OEEZ; poukazuje na to, že v 
niektorých členských štátoch existujú príslušné systémy zberu a recyklácie odpadu z 
výstavby;

59. žiada okamžité vykonávanie smernice o energetickej efektívnosti a národných akčných 
plánov; žiada EÚ, aby nadviazala na Reulovu správu o energii z obnoviteľných zdrojov a 
stanovila v tejto oblasti ambiciózny cieľ do roku 2030;

60. vyzýva Komisiu, aby opätovne preskúmala podmienky dlhodobých energetických zmlúv;

Stratégia RISE pre oblasť juhu

61. je zástancom multiregionálneho prístupu k priemyselnej politike, ktorý obnoví udržateľný 
rast upadajúcich hospodárstiev; podporuje stratégiu s vysokou pridanou hodnotou, pokiaľ 
ide o integráciu južných hospodárstiev do svetových hodnotových reťazcov; 

62. konštatuje, že juh EÚ ovplyvňuje jeho periférne umiestnenie; vyzýva Komisiu, aby 
podporila plnú integráciu infraštruktúr južných hospodárstiev, a zdôrazňuje, že je na to 
potrebné prispôsobiť Nástroj na prepojenie Európy; 

63. zdôrazňuje dôležitosť výmeny najlepších postupov a mechanizmov trhového uplatnenia; 
víta návrhy na posilnenie spolupráce, priemyselnú symbiózu a vytvorenie sietí 
poradenských služieb v oblasti efektívneho využívania zdrojov;
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64. zdôrazňuje, že premena kapitálových spoločností na družstvá bola v niektorých regiónoch 
úspešná;

65. je presvedčený, že južné hospodárstva môžu vďaka svojej strategickej polohe ťažiť z 
nových vývozných trhov v oblasti Maghrebu; vyzýva na využitie podnikateľského ducha 
migrantov pri vytváraní podnikov, ktoré budú schopné sa na tieto trhy dostať; víta Misiu 
pre rast podpredsedu Tajaniho;

66. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dôvodová správa pozostáva z odôvodnení, ktoré budú z dôvodu obmedzeného priestoru 
predložené vo forme pozmeňujúcich návrhov k správe. Každé odôvodnenie, ktorý predstavuje 
základ správy, sa podrobnejšie vysvetľuje v tejto časti.

A. keďže EÚ potrebuje stratégiu na riešenie hospodárskej a finančnej krízy a 
naštartovanie novej hospodárskej dynamiky,

Kríza ťažko zasiahla európske ekonomiky. Postihla odvetvie priemyslu, ktoré stratilo 3,8 
milióna pracovných miest. Miera nezamestnanosti rastie najmä medzi mladými ľuďmi. Kríza 
a chýbajúce perspektívy ovplyvňujú sociálne životné podmienky a zvyšujú chudobu. Na 
prekonanie týchto problémov EÚ potrebuje komplexnú stratégiu rastu.

B. keďže európsky priemysel hrá hlavnú úlohu a je dôležitou súčasťou riešenia tejto 
krízy,

Európsky priemysel je má veľmi dôležitú úlohu pri riešení celého radu problémov, ktorým 
EÚ čelí. Poskytuje pracovné miesta, tovar a služby a tiež daňové príjmy a je hlavným prvkom 
prechodu Európy na nízkouhlíkové hospodárstvo. Hoci počas posledných desaťročí došlo k 
relatívnemu poklesu úlohy priemyslu v hospodárstve EÚ, stále tvorí 4/5 európskeho vývozu a 
80 % investícií súkromného sektora v oblasti výskumu a vývoja (GR ENTR). EÚ potrebuje 
stratégiu, ktorá oživí hospodárstvo a povedie k obnove priemyslu pre udržateľnú Európu. 

C. keďže konkurenti Európy v oblasti priemyslu budujú silnú priemyselnú stratégiu po 
celé roky,

Na medzinárodnej úrovni si celý rad krajín vytvoril svoje vlastné priemyselnej stratégie. 
Naposledy načrtlo nový priemyselný plán Japonsko. Aj Čína sa svojimi päťročnými plánmi a 
najnovším plánom pre národné strategické rozvíjajúce sa odvetvia na rok 2012 zameriava na 
priemyselnú politiku. Dokonca aj Spojené štáty americké realizujú rozvinuté priemyselné 
politiky – bez toho, aby používali tento pojem.

D. keďže Európska komisia zožala chválu za to, že prostredníctvom svojho oznámenia 
začala priemyselnú politiku, ktorej cieľom je priemyselný obrat,

Priemyselná politika bola v Európe dlhý čas nedocenená. Zverejnením oznámenia s názvom 
Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva prevzala Európska 
komisia vedúcu úlohu v priemyselnom obrate, ktorý je veľmi potrebný.

E. keďže spoločná budúcnosť Európy ako priemyselnej oblasti spočíva v 
modernizačnej ofenzíve, ktorou sa posilnia inovačné centrá a odstránia nedostatky v 
rozvoji priemyselne a štrukturálne slabých regiónov,

Európa musí náležite využiť verejné finančné prostriedky, zvýšiť pákový efekt súkromných 
finančných prostriedkov určených pre oblasť výskumu a inovácií a podporovať európsku 
nadnárodnú a nadregionálnu spoluprácu prostredníctvom klastrov tvorených inovatívnymi 
podnikmi, akademickou obcou a výskumnými organizáciami. Táto činnosť by mala byť 
podporená stratégiami inteligentnej špecializácie so zreteľom na možnosti každého regiónu a 
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každej oblasti. Napríklad vytváranie priemyselných okresov v Taliansku si kladie za cieľ 
spojiť zdroje jednotlivcov a spoločností a využívať ich spoločne s cieľom pripraviť nové 
tvorivé projekty a šíriť ich po celom regióne.

F. keďže európska priemyselná politika musí nájsť správnu kombináciu politík, ktorou 
sa zlepší rámcové prostredie a zohľadnia pri tom rôzne vnútroštátne a regionálne (i 
cezhraničné) hospodárske a sociálne skutočnosti a okolnosti; priemyselná politika 
musí byť súčasťou trhu, pre ktorý vláda stanovuje regulačný rámec, ale do ktorého 
nezasahuje priamo výberom víťazov;

Posledná správa OECD s názvom Perspectives on Global Development 2013 Industrial 
Policies in a Changing World (Perspektívy svetového vývoja v roku 2013 – priemyselné 
politiky v meniacom sa svete) uverejnená 15. mája tohto roku sa zaoberá tromi základnými 
zložkami, ktoré sú v súčasnosti veľmi dôležité z hľadiska úspešnej priemyselnej politiky: 
investíciami do inovácií a kvalifikácií, dostupnosťou financovania a zodpovedajúcou 
infraštruktúrou.1 Priemyselné politiky „v starom štýle“ založené prevažne na dotáciách pre 
podniky, vlastníctve štátu a colnej ochrane so sebou nesú riziko zlyhania štátu, klientelizmu a 
pretrvávajúceho sledovania vlastných záujmov, čo predstavuje náklady pre výrobcov, 
spotrebiteľov a širšie hospodárstvo.

G. keďže znížená dostupnosť úverov obmedzuje investície, bráni inováciám a 
prijímaniu nových účinných technológií; priemyselná politika v Európe preto 
potrebuje stabilnú finančnú architektúru podporujúcu investície,

Podľa politického dokumentu, ktorý pripravila expertná skupina Bruegel na neformálnej 
schôdzi Rady ECOFIN v roku 2013, jedným zo všeobecne známych štrukturálnych 
nedostatkov ekonomiky EÚ sú jeho nedostatočné investície do výskumu a ľudského kapitálu, 
čo bráni posunu k hospodárstvu založenému na inováciách. V dôsledku znižovania pákového 
efektu v bankovom a verejnom sektore je k dispozícii menej finančných prostriedkov, čo ešte 
viac bráni prechodu na inovatívne a udržateľné hospodárstvu.2 V tejto súvislosti je potrebné 
navrhnúť politické opatrenia, ktoré uľahčia prístup k finančným prostriedkom a podporia 
dlhodobé investície do inovácií a technológií.

H. keďže podmienky financovania sú v južnej Európe prísnejšie a vyžadujú si finančné 
riešenia prispôsobené na mieru,

Podľa prezentácie Guntrama Wolffa (Bruegel), ktorú predniesol na vypočutí Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku 29. mája 2013, sa úrokové sadzby úverov pre malé a stredné 
podniky v Nemecku v marci 2013 blížili 3 %, zatiaľ čo úrokové sadzby pre malé a stredné 
podniky v Taliansku, Portugalsku a Španielsku dosahovali 6 %. V prezentácii zdôraznil aj to, 
že nemecké malé a stredné podniky na konci minulého roka dostali takmer 90 % 
požadovaných finančných prostriedkov, zatiaľ čo grécke malé a stredné podniky získali iba 
okolo 25 %.

I. keďže aby sa EÚ vyrovnala s veľkými spoločenskými zmenami, musí k priemyselnej 

                                               
1 Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World OECD.
2 Darvas, Zsolt, Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. ‘Europe's Growth Problem (and what to do about it)’, 
Bruegel Policy Brief, apríl 2013.
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politike zaujať prístup, ktorý kombinuje konkurencieschopnosť, udržateľnosť a 
dôstojnú prácu.

Je zjavné, že priemyselná politika Európskej únie musí smerovať k riešeniu veľkých 
spoločenských zmien v súlade so stratégiou EÚ 2020 a musí byť v súlade s koncepciou 
strategického trojuholníka udržateľnosti, konkurencieschopnosti a dôstojnej práce. Európsky 
parlament túto skutočnosť uznal vo svojom uznesení o priemyselnej politike vo veku 
globalizácie z roku 2011.1

J. keďže produktivita práce sa v ostatných desaťročiach rozvíja omnoho rýchlejšie než 
produktivita zdrojov, pričom podľa odhadov predstavujú náklady na prácu menej 
než 20 % nákladov na produkt a náklady na zdroje 40 %,

Podľa Spolkového štatistického úradu v Nemecku predstavujú náklady na materiál v rámci 
štruktúry nákladov výrobného odvetvia 43 % a náklady na zamestnancov len okolo 18 %, 
zatiaľ čo nákladom na energie sa pripisujú 2 %.2 Európsky parlament túto skutočnosť 
uznal vo svojom uznesení o účinnej stratégii pre oblasť surovín pre Európu z roku 2011.3

K. keďže ak má európsky priemysel v úmysle udržať si konkurencieschopnosť aj do 
budúcna, je s ohľadom na globálne výzvy nevyhnutné, aby energetická efektívnosť a 
efektívne využívanie zdrojov boli základom európskej priemyselnej obnovy;

Európska komisia vo svojom pláne pre efektívne využívanie zdrojov zdôraznila, že len v 
Nemecku by efektívne využívanie zdrojov vo výrobe mohlo viesť k úsporám nákladov vo 
výške 20 až 30 %. Ďalšia štúdia vykonaná v Spojenom kráľovstve odhaduje úspory plynúce z 
opatrení týkajúcich sa efektívneho využívania zdrojov s nízkymi alebo nulovými nákladmi na 
23 miliárd GBP.4 Pretože Európa nemôže v otázke miezd súperiť s rozvíjajúcimi sa 
ekonomikami, musí sa zamerať na zníženie svojich nákladov na energie a na zdroje pomocou 
ich efektívneho využívania. Oznámenie Európskej komisie o konkurencieschopnosti za rok 
2012 zdôraznilo pozitívny vplyv ekologických inovácií a efektívneho využívania zdrojov a 
energií na konkurencieschopnosť EÚ. EÚ má tiež vedúce postavenie v internacionalizácii a 
cezhraničnom toku ekologických investícií a ekologických inovácií. To je obzvlášť významné 
vzhľadom na to, že podniky, ktoré sa zaoberajú ekologickými inováciami, sú celkovo 
úspešnejšie než konvenční inovátori.

L. keďže s cieľom obnovy výrobných kapacít a vytvorenia vysoko kvalifikovaných a 
dobre platených pracovných miest potrebuje Európska únia ambicióznu, ekologicky 
účinnú a zelenú priemyselnú stratégiu,

Vyššie uvádzané údaje už poukázali na to, ako by ekologická priemyselná stratégia EÚ 
založená na energetickej efektívnosti a efektívnom využívaní zdrojov zvýšila 
konkurencieschopnosť pomocou výrazného zníženia nákladov. Súčasne by sa ňou obnovili 
výrobné kapacity a zabezpečili nové pracovné miesta. Len v Nemecku by zisky z efektívneho 
                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu s názvom Priemyselná politika vo veku globalizácie, 3. február 2011-
2 Prezentácia Dr. Christiana Kühneho v priebehu konania okrúhleho stola na tému priemyselnej politiky 
zorganizovaného poslancom Reinhardom Bütikoferom 24. apríla 2013.  Powerpointová prezentácia je dispozícii 
na požiadanie.
3 Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. júla 2011 o účinnej stratégii pre oblasť surovín pre Európu.
4 Oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje.
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využívania zdrojov mohli vytvoriť až 1 milión pracovných miest.1V štúdii poradenskej firmy 
Ecofys sa tiež zdôraznilo, že správne vykonávanie smernice o ekodizajne by európskym 
spotrebiteľom a podnikom prinieslo čisté úspory vo výške 90 miliárd EUR ročne a znížila by 
sa závislosť od dovozu zemného plynu z Ruska o viac než 50 %. Ak by sa tieto úspory 
opätovne investovali do ekonomiky, mohli by vytvoriť ďalší 1 milión pracovných miest.2
Európsky parlament preto vyzval Európsku komisiu, aby vytvorila ambicióznu, ekologicky 
účinnú a zelenú priemyselnú stratégiu EÚ.3

M. keďže samotné odvetvia energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie by mohli do 
roku 2020 vytvoriť 5 miliónov pracovných miest,

Európska komisia vo svojom oznámení o hospodárskej obnove s tvorbou veľkého počtu 
pracovných miest jasne uviedla, že samotné odvetvia obnoviteľnej energie a energetickej 
efektívnosti majú potenciál vytvoriť 5 miliónov pracovných miest do roku 2020.4

N. keďže Európska únia je takisto domovom obrovskej inovačnej kapacity, keď sa šesť 
jej členských štátov nachádza v prvej desiatke 50 najinovatívnejších krajín sveta,

Inovačný index spoločnosti Bloomberg odhalil, že v prvej desiatke najinovatívnejších krajín 
sveta je šesť členských štátov EÚ (Nemecko, Fínsko, Švédsko, Rakúsko, Dánsko, 
Francúzsko).5 To poukazuje na skutočnosť, že EÚ je už značne silná, pokiaľ ide o inovácie a 
výskum a vývoj, ale aj na rozdiely medzi týmito členskými štátmi a ďalšími štátmi EÚ, čo 
pripomína, že je potrebná ambiciózna inovačná stratégia, ktorá nielen zachová existujúce 
možnosti, ale zvýši aj inovačnú kapacitu všetkých členských štátov.

O. keďže priemyselná politika je prierezovou témou a Európska komisia preto 
potrebuje jasne začleniť svoju priemyselnú politiku do stratégie EÚ 2020, do 
vytvorenia plánu nízkouhlíkového hospodárstva do roku 2050, do priemyselných 
iniciatív plánu SET a do vízie do roku 2050 v rámci plánu pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje,

Je zrejmé, že priemyselná politika si žiada horizontálny prístup. Európska komisia túto 
skutočnosť uznala v nedávnej Aktualizácii oznámenia o priemyselnej politike, v ktorej 
uviedla, že politiky Spoločenstva musia byť riadne koordinované a synchronizované“ a že 
„miera nášho úspechu bude značne závisieť od našej schopnosti zabezpečiť maximálnu 
spoločnú účinnosť vo všetkých týchto oblastiach“. Uznesenie Európskeho parlamentu s 
názvom Priemyselná politika vo veku globalizácie, ktoré EP schválil 3. februára 2011, v tejto 
súvislosti vyzvalo Európsku komisiu na začlenenie priemyselnej politiky do plánu pre 
nízkouhlíkové hospodárstvo, plánu SET a plánu pre efektívne využívanie zdrojov.

P. keďže európska priemyselná politika si vyžaduje účinnú pracovnú silu, zatiaľ čo v 
priemere iba 7% pracovníkov s nízkou kvalifikáciou prešlo odbornou prípravou,

                                               
1 Tamtiež.
2 Ekonomické prínosy smernice o ekodizajne, ECOFYS, apríl 2012.
3 Uznesenie Európskeho parlamentu s názvom Priemyselná politika vo veku globalizácie, 3. február 2011.
4 Oznámenie Komisie s názvom Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu 
pracovných miest, 18. apríl 2012.
5 Bloomberg Innovation Index, 2013.
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Európska pracovná sila musí byť pripravená na budúce pracovné príležitosti a meniacu sa 
dynamiku trhu. Túto otázku treba naliehavo riešiť najmä u pracovníkov s nízkou 
kvalifikáciou, ktorí neprešli odbornou prípravou. V tejto súvislosti je právo na odbornú 
prípravu veľmi dôležité.


