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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o ponovni industrializaciji Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti

(2013/2006(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 173 iz naslova XVII Pogodbe o delovanju Evropske unije (prejšnji 
člen 157 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti), ki zajema industrijsko politiko EU 
in se med drugim nanaša na konkurenčnost industrije Unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. oktobra 2012 z naslovom „Močnejša 
evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva – Posodobitev sporočila o industrijski 
politiki“ (COM(2012)0582),

– ob upoštevanju Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 o energetski učinkovitosti1,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 30. novembra 2011 za uredbo o vzpostavitvi 
Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014–2020) 
(COM(2011)0834),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. junija 2008 z naslovom „Najprej pomisli na 
male – Akt za mala podjetja za Evropo“ (COM(2008)0394),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. novembra 2008 z naslovom „Pobuda za 
surovine: zagotavljanje preskrbe z nujno potrebnimi surovinami za rast in delovna mesta v 
Evropi“ (COM(2008)0699),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 –
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2010 z naslovom „Vodilna pobuda iz 
strategije Evropa 2020 – Unija inovacij“ (COM(2010)0546),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. septembra 2011 z naslovom „Časovni okvir 
za Evropo, gospodarno z viri“ (COM(2011)0571),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2011 z naslovom „Industrijska 
politika: krepitev konkurenčnosti“ (COM(2011)0642),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. decembra 2011 z naslovom „Energetski načrt 
za leto 2050“ (COM(2011)0885),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. februarja 2012 z naslovom „Inovacije za 
trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo“ (COM(2012)0060),

                                               
1 UL L 315, 14.11.2012, str. 1.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. maja 2012 z naslovom „Ukrepi za stabilnost, 
rast in delovna mesta“ (COM(2012)0299),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. junija 2012 z naslovom „Evropska strategija 
za ključne omogočitvene tehnologije – pot do rasti in delovnih mest“ (COM(2012)0341),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. marca 2013 z naslovom „Zelena knjiga –
Dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva“ (COM(2013)0150), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. marca 2013 z naslovom „Zelena knjiga –
Okvir podnebne in energetske politike do 2030“ (COM(2013)0169),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije, priloženega sporočilu Komisije z 
dne 4. novembra 2008 z naslovom „Pobuda za surovine: zagotavljanje preskrbe z nujno 
potrebnimi surovinami za rast in delovna mesta v Evropi“ (COM(2008)0699 –
SEC(2008)2741),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 26. septembra 2011 z 
naslovom „Competitiveness of the European High End Industries“ (Konkurenčnost 
evropskega sektorja luksuznih izdelkov) (SWD(2013)0286),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 10. oktobra 2012, priloženega 
sporočilu z naslovom „Močnejša evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva 
Posodobitev sporočila o industrijski politiki“ (SWD(2012)0297),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 10. oktobra 2012 z naslovom 
„European Competitiveness report 2012. Reaping the benefits of Globalisation“ 
(Evropsko poročilo o konkurenčnosti za leto 2012 – Izkoriščanje prednosti globalizacije) 
(SWD(2012)0299),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 11. aprila 2013 z naslovom 
„Industrial relations in Europe 2012“ (Odnosi med delodajalci in delojemalci v Evropi za 
leto 2012) (SWD(2013)0126),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2010 o vlaganju v razvoj tehnologij z 
nizkimi emisijami ogljika (Načrt SET)1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. julija 2010 o razvijanju zaposlitvenih možnosti 
novega trajnostnega gospodarstva2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o industrijski politiki za dobo 
globalizacije3,

                                               
1 UL C 349 E, 22.12.2010, str. 84.
2 UL C 308 E, 20.10.2011, str. 6.
3 UL C 199 E, 7.7.2012, str. 131.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2011 o učinkoviti strategiji o 
surovinah za Evropo1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. maja 2012 o Evropi, gospodarni z viri2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2012 o „Aktu za enotni trg – naslednji 
koraki za gospodarsko rast“3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 o malih in srednjih podjetjih 
(MSP): konkurenčnost in poslovne priložnosti4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 20505,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. maja 2013 o sedanjih izzivih in priložnostih za 
energijo iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. maja 2013 o regionalnih strategijah za 
industrijska območja v Evropski uniji7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. junija 2013 o socialnih stanovanjih v Evropski 
uniji8,

– ob upoštevanju svoje razprave z dne 4. februarja 2013, ki je sledila izjavi Komisije o 
oživitvi evropske industrije zaradi trenutnih težav (2013/2538(RSP)),

– ob upoštevanju sklepov 3208. zasedanja Sveta za konkurenčnost z dne 10. in 11. 
decembra 2012 z naslovom „Močnejša evropska industrija za rast in oživitev 
gospodarstva“,

– ob upoštevanju poročila z naslovom „EU industrial structure 2011 - Trends and 
Performance“ (Industrijska struktura EU – Trendi in uspešnost) iz leta 2011, 
pripravljenega v imenu Komisije,

– ob upoštevanju poročila, izhajajočega iz raziskave o pobudah EU 2020, z naslovom 
„Industrijska politika za dobo globalizacije“, izvedene aprila 2013 v imenu Odbora regij, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne xx.xx.2013 z 
naslovom „Močnejša evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva – Posodobitev 
sporočila o industrijski politiki“,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 11. aprila 2013 z naslovom „Močnejša 
                                               
1 UL C 51 E, 22.2.2013, str. 21.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0223.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0258.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0387.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0086.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0201.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0199.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0246.
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evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva“,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za 
regionalni razvoj in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2013),

Strategija „Industrijski preporod za trajnostno Evropo“ (RISE): načela, cilji in 
upravljanje

1. pozdravlja osredotočenje Komisije na industrijsko politiko (IP);

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč Evrope temelji na strategiji „Industrijski preporod 
za trajnostno Evropo“ (RISE), ki si prizadeva za tehnološke, poslovne in družbene 
inovacije na poti k tretji industrijski revoluciji, ki vključuje tudi kampanjo za 
nizkoogljično modernizacijo; meni, da bo strategija RISE ustvarila nove trge, poslovne 
modele in ustvarjalne podjetnike, nova delovna mesta in dostojno delo ter z gospodarsko 
dinamiko, zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla k industrijski prenovi;  meni, da sta 
energetska učinkovitost in učinkovita raba virov ključna stebra takšne strategije;

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati v ekološkem in socialnem tržnem gospodarstvu v 
skladu z načeli poštene konkurence, internalizacije zunanjih stroškov in okoljsko 
ozaveščenega upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji trajnosti;

4. poudarja, da strategija RISE zahteva dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih in 
kazalnikih ter pristopu življenjskega cikla in krožnega gospodarstva, usmerja naložbe v 
ustvarjalnost, znanja, inovacije in trajnostne tehnologije ter spodbuja modernizacijo 
evropske industrijske osnove s politiko, ki upošteva vrednostno verigo in vključuje tudi 
osnovne industrijske dejavnosti; 

5. priznava, da mora industrijska politika obravnavati velike družbene izzive, opredeljene v 
strategiji Evropa 2020, in biti učinkovito vključena v proces evropskega semestra;

6. meni, da mora strategija RISE slediti velikopoteznim in uresničljivim industrijskim 
ciljem;  ugotavlja, da bi bilo treba za dosego cilja 20-odstotnega deleža letno ustvariti 
400.000 novih industrijskih delovnih mest;  predlaga, da bi bilo treba cilj 20 % 
obravnavati kot usmerjevalni cilj, usklajen s cilji 20/20/20 EU;

7. pričakuje, da bi se s strategijo RISE proizvodnja lahko vrnila v EU, pri čemer bi bilo treba 
nameniti pozornost upravljanju dobavne verige in posebnim regionalnim proizvodnim 
kulturam;

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna le, če bo podprta z ustreznim makroekonomskim 
okvirom in potrebnimi proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih naložb; v zvezi s tem 
poziva k pripravi evropske strategije za zeleno rast in izraža obžalovanje, ker je Svet 
zmanjšal sredstva za razdelek 1A večletnega finančnega okvira;
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9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije k industrijski politiki; meni, da bi se strategija 
RISE morala držati horizontalnega koncepta industrijske politike in ne vertikalnega; meni, 
da morajo biti sektorski ukrepi vedno povezani s sektorsko specializacijo, kar spodbuja 
visokotehnološke strategije in strategije z visoko dodano vrednostjo; 

10. se strinja s Komisijo, da mora industrijska politika imeti učinkovito celostno strukturo 
upravljanja, ki vključuje nadzor; opozarja na priporočilo Evropskega parlamenta v 
Langeovem poročilu o industriji, da bi bilo treba v okviru zadevnih generalnih 
direktoratov oblikovati stalno delovno skupino Komisije za industrijsko politiko;  poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu vsako leto poroča o napredovanju strategije RISE; 
poudarja, da je za izvajanje strategije RISE potrebno zavezništvo zainteresiranih strani iz 
industrije, sindikatov, akademskega sveta in civilne družbe; poziva Komisijo, naj za 
pospešitev izvajanja strategije RISE v celoti uporabi člen 173(2) Pogodbe;

11. meni, da je strategijo RISE treba usmerjati k zagonu naložbenih tokov na jugu Evrope, da 
se ponovno okrepi rast, zlasti s pametno specializacijo in oblikovanjem grozdov, vključno 
nadnacionalnih; 

12. pozdravlja delo podpredsednika Tajanija na področju tesnejšega usklajevanja industrijske 
politike s Svetom za konkurenčnost;  poudarja, da je strategijo RISE treba usklajevati z 
industrijskimi politikami držav članic;

13. meni, da bi regije morale polno sodelovati pri opredelitvi prednostnih nalog in 
industrijskega potenciala na njihovem ozemlju; pozdravlja delo Odbora regij in delo 
Komisije v zvezi s strategijami za pametno specializacijo, da se sredstva EU usmerijo k 
ciljem strategije Evropa 2020;

Kampanja za inovacije, učinkovitost in trajnostno tehnologijo

14. poudarja, da sta modernizacija industrijske osnove EU in povečanje njene ključne 
konkurenčnosti mogoča izključno s kampanjo za inovacije, učinkovitost in trajnostno 
tehnologijo;

15. meni, da bi sredstva EU za raziskave in inovacije morala delovati kot spodbuda in se 
uporabljati v sinergiji z drugimi nacionalnimi regionalnimi sredstvi; opozarja na cilj 3 % 
za raziskave in razvoj, pri čemer dve tretjini prispeva zasebni sektor; izraža podporo 
vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev v okviru programa Obzorje 2020 za 
spodbuditev naložb zasebnega sektorja;  

16. poziva, naj se znaten del sredstev, ki so v okviru programa Obzorje 2020 na voljo za mala 
in srednja podjetja (MSP), porabi prek namenskega instrumenta za MSP; 

17. pozdravlja področja ukrepanja Komisije in morebitna javno-zasebna partnerstva; kljub 
temu izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da velike količine podatkov in razvoj IKT niso 
ustrezno vključeni; poziva Komisijo, naj slednje ustrezno vključi; poziva Komisijo, naj 
podpre oblikovanje grozdov na vseh področjih ukrepanja, pri čemer naj spodbuja sinergije 
in medsebojne vplive med njimi;

18. poziva Komisijo, naj predlaga politiko grozdov v smislu sodelovanja medsebojno 
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povezanih podjetij, dobaviteljev, ponudnikov storitev in raziskovalnih središč; poudarja 
pomen oblikovanja nadnacionalnih grozdov; 

19. pozdravlja razvoj strategije za ključne omogočitvene tehnologije, pri katerih ima EU 
precejšnjo konkurenčno prednost; podpira predlagane ukrepe za izboljšanje usklajevanja 
in sinergij med politikami in instrumenti, vključno s Strukturnimi skladi EU; pozdravlja 
pobude za okrepitev posebnih ukrepov za grozde, povezanih s ključnimi omogočitvenimi 
tehnologijami, in povečano nadregionalno sodelovanje;  

20. pozdravlja področje ukrepanja, ki se nanaša na napredno proizvodnjo; meni, da bi mu 
koristila javno-zasebna partnerstva, kakršno je SPIRE; meni, da je oblikovanje skupnosti 
znanja in inovacij na področju proizvodnje z dodano vrednostjo do leta 2014 prednostnega 
pomena;

21. pozdravlja osredotočenje Komisije na okoljsko primerno zasnovo; poziva slednjo, naj ob 
upoštevanju okoljsko primerne zasnove določi specifikacije za možnosti reciklaže in 
učinkovito rabo virov;  pozdravlja predlog za razvoj in spodbujanje novih meril trajnosti 
za gradbene proizvode in postopke;

22. meni, da je področje ukrepanja v zvezi s pametnimi omrežji preozko in da vsebuje 
premalo predlogov;

23. poudarja pomen povezovanja z izseljenimi skupnostmi EU in spodbujanja slednjih k 
uporabi njihovega znanja za poslovne priložnosti v EU;

Dokončno oblikovanje notranjega trga in odpiranje zunanjih trgov za strategijo RISE

24. poziva Komisijo in države članice, naj čim prej vzpostavijo enotni trg za energijo, 
telekomunikacije, okolju prijazne proizvode in tvegani kapital;  

25. pozdravlja namero Komisije, da razvije horizontalni akcijski načrt, da bi spodbudila 
povpraševanje po inovativnih proizvodih in storitvah; poziva Komisijo, naj za določitev 
kazalnikov za primerjalno analizo trajnosti in učinkovitosti proizvodov uporabi izračun 
okoljskega odtisa;

26. poudarja, da bi morala biti javna naročila gonilna sila inovacij; meni, da bi morale biti 
smernice za državno pomoč odprte za politične ukrepe, ki krepijo inovacije;  meni, da 
imata standardizacija in okoljsko označevanje pomembno vlogo pri prevzemu novih 
tehnologij;

27. je seznanjen s preiskavo reforme notranjega trga za industrijske proizvode s strani 
Komisije; poziva Komisijo, naj zagotovi, da to ne vodi k zniževanju standardov; 

28. priznava prizadevanja Komisije za pametno pravno ureditev, katerih namen je zmanjšati 
birokratska bremena brez spodkopavanja učinkovitosti zakonodaje; podpira regulativno 
skladnost in izboljšano preverjanje konkurenčnosti v okviru smernic za oceno učinka;

29. poziva Komisijo, naj pri svojem delu na področju tržnega nadzora izkoristi moč interneta 
in ljudem omogoči, da sodelujejo s podajanjem povratnih informacij o proizvodih; 
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30. meni, da sedanja ureditev pravic intelektualne lastnine ne spodbuja inovacij; meni, da se z 
večjo preglednostjo ter inovativnimi praksami upravljanja in licenciranja lahko dosežejo 
hitrejše tržne rešitve;

31. pozdravlja priznavanje problema patentnih goščav in patentnih zased; podpira spremembo 
regulativnega sistema, da se spodbudijo oblike dogovorov o navzkrižnem licenciranju ali 
o medsebojni izmenjavi patentov, ki spodbujajo konkurenčnost;

32. izpostavlja pomen trgovinske strategije EU; poziva Komisijo, naj v sodelovanju s 
podpredsednico/visoko predstavnico razvije strategijo za vključitev služb za pomoč malim 
in srednjim podjetjem v misije EU; 

33. priznava pomen sklenitve čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe; je mnenja, da 
bi si slednje moralo prizadevati za postopno odpravo subvencij za fosilna goriva; se 
zavzema za novo opredelitev podobnosti izdelkov, tako da bi jih razlikovali na podlagi 
njihovega ogljičnega odtisa; 

34. poziva Komisijo, naj sindikatom omogoči vlaganje pritožb, povezanih s trgovino;

35. poziva Komisijo, naj razvije evropsko strategijo izvoza za tehnologije, ki učinkovito 
izrabljajo vire in energijo;

Financiranje industrijskega preobrata

36. priznava obstoj omejitev bančnih posojil in posledic le-teh, zlasti za mala in srednja 
podjetja; pozdravlja zeleno knjigo Komisije o dolgoročnem financiranju; poudarja, da je 
treba v okviru sporazuma Basel III, bančne unije in evropskega mehanizma za stabilnost 
(ESM) okrepiti trdnost bančnega sektorja EU; 

37. poziva Komisijo, naj razišče, kako bi lahko spodbudili trg s premoženjem zavarovanih 
vrednostnih papirjev, da bi olajšali financiranje malih in srednjih podjetij; opozarja na 
vlogo, ki jo imajo lahko javne banke pri vlaganju v strukturirane krite obveznice, ki jih 
izda banka, in kombiniranju takšnega vlaganja s povečanimi cilji dajanja posojil malim in 
srednjim podjetjem;

38. poziva Komisijo, naj predloži sporočilo o skupinskem financiranju; poziva Komisijo, naj 
razvije trden regulativni okvir za skupinsko financiranje, katerega osnova je financiranje v 
višini do 1 milijona EUR na posamezen projekt; 

39. poziva Komisijo, naj podpre vzpostavitev lokalnih trgov obveznic za mala in srednja 
podjetja;

40. poziva Komisijo, naj podpre razvoj nacionalnih investicijskih bank za mala in srednja 
podjetja ter obstoječim tovrstnim bankam omogoči, da svojo dejavnost razširijo v druge 
države članice;

41. poziva države članice, naj v celoti izvajajo direktivo o zamudah pri plačilih;

42. pozdravlja povečanje kapitala Evropske investicijske banke (EIB); meni, da bi si slednja 
morala zadati cilj 60 % nizkoogljičnih naložb do leta 2020; 
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43. poudarja pomen tveganega kapitala in mrež poslovnih angelov; meni, da ima Evropski 
investicijski sklad ključno vlogo pri razvoju trgov tveganega kapitala; meni, da bi bilo 
treba različno davčno obravnavanje lastniškega in dolžniškega kapitala odpraviti; 

Pridobivanje znanj in delovne sile za strategijo RISE

44. poudarja, da je strategija RISE priložnost za stabilno zaposlovanje z dobrimi delovnimi 
mesti in dostojnim plačilom; poudarja, da je za vključitev mladih v delovno silo nujno 
potrebno partnerstvo z zainteresiranimi stranmi, zlasti socialnimi partnerji in mladinskimi 
organizacijami; poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo socialni dialog;

45. ugotavlja, da bodo v okviru strategije RISE potrebni večji in boljši dostop do 
usposabljanja, vseživljenjskega učenja, poklicnega usposabljanja, ki je prilagojeno 
prihodnjim potrebam, in univerzitetne izobrazbe, močan poudarek na področjih 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, podpora podjetništvu in ustrezna 
mreža socialne varnosti skupaj s politiko druge priložnosti;

46. poudarja, da je treba demokratizacijo delovnega mesta razširiti in da bi delavci morali 
imeti individualno pravico do usposabljanja;

47. poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami pripravi srednje- in 
dolgoročne napovedi glede potrebnih znanj na trgu dela;

48. poziva Komisijo in države članice, naj preučijo ameriški model ustanavljanja skladov za 
lažji prehod z univerze na delovno mesto (ang. College-to-Career (C2C)), v sklopu katerih 
se sklepajo partnerstva med industrijo in univerzami, da se mladi usposobijo za delovna 
mesta v rastočih industrijskih panogah; opozarja na načrte za ustanavljanje „univerzitetnih 
tehničnih šol“ v sodelovanju z industrijskimi partnerji, o katerih se razpravlja v 
Združenem kraljestvu;

49. meni, da bi oblikovanje nacionalnih platform za izmenjavo najboljših praks na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike lahko koristilo pri določanju ciljev na 
teh področjih;

50. poudarja pomen povečanja prostovoljne mobilnosti med mladimi s spodbujanjem 
programa Erasmus za vse, odpravo obstoječih ovir za čezmejno vajeništvo, pripravništvo 
in delovno prakso ter s krepitvijo prenosljivosti pokojnin ter delovnih pravic in pravic do 
socialne zaščite po celi EU;

51. poudarja, da je treba znižati stopnjo osipa v šolah in da je tistim, ki so šolanje predčasno 
opustili, treba zagotoviti priložnost za usposabljanje, kot to zagotavlja avstrijski program 
„Jamstvo usposabljanja“;

52. pozdravlja odločitve za uvedbo zaposlitvenega jamstva za mlade in spodbujanje 
zavezništva za vajeništvo; poziva industrijo, naj mladim ponudi kakovostno zaposlitev ali 
pripravništvo, kjer je to mogoče, in jim zagotovi kakovostno delovno prakso z dostojnim 
plačilom; 

53. poudarja, da so bili trgi dela držav članic, ki imajo trdne sisteme poklicnega usposabljanja, 
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med krizo relativno stabilni;  poziva vse države članice, naj v sodelovanju s socialnimi 
partnerji preučijo in uvedejo takšne sisteme; opozarja na izziv usklajevanja evropskega 
sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) z evropskim 
sistemom zbiranja in prenašanja kreditnih točk (ECTS);

54. meni, da bi ugled poklicnega izobraževanja in usposabljanja lahko izboljšali s tem, da bi 
ju povezali z možnostjo prehoda na univerzitetno ali drugo visokošolsko izobrazbo;

55. poziva države članice, naj uvedejo mikroposojila za mlade ljudi za spodbujanje 
podjetništva; 

56. poziva države članice, naj v sodelovanju s socialnimi partnerji razmislijo o politikah za 
uvedbo prožnejšega delovnega časa v obdobju gospodarskih recesij;

Spremembe na področju virov in energije za industrijski preobrat

57. poudarja, da so viri in energija v ospredju strategije RISE; se na obeh področjih zavzema 
za pristop, ki temelji na trikotniku cenovne ugodnosti, trajnosti in dostopnosti; 

58. pozdravlja načrt za gospodarnost z viri; poziva Komisijo, naj v evropski semester in 
nacionalne programe reform vključi cilje politike o ravnanju z odpadki;  poziva Komisijo, 
naj še naprej razvija sektorske kazalnike za primerjalno analizo učinkovitosti rabe virov, 
zlasti za namene javnih naročil; poziva Komisijo, naj spodbuja strategijo zmanjšanja, 
ponovne uporabe in recikliranja; poudarja pomen svetovnega sistema izdajanja potrdil za 
recikliranje nevarnih odpadkov v okviru prve stopnje njihove obdelave ter za materiale 
odpadne električne in elektronske opreme (OEEO);  opozarja, da v nekaterih državah 
članicah obstajajo ustrezni sistemi zbiranja in recikliranja;

59. poziva k hitremu izvajanju direktive o energetski učinkovitosti in nacionalnih akcijskih 
načrtov; poziva EU, naj ukrepa v skladu z Reulovim poročilom o obnovljivih virih 
energije in v zvezi z obnovljivimi viri energije zastavi ambiciozen cilj za leto 2030; 

60. poziva Komisijo, naj ponovno preuči pogoje za dolgoročne pogodbe na področju energije;

Strategija RISE za južno Evropo 

61. se zavzema za večregionalni pristop industrijske politike, ki oživlja trajnostno rast v 
gospodarstvih z zmanjšano dejavnostjo; podpira strategijo z visoko dodano vrednostjo pri 
vključevanju južnih gospodarstev v svetovne vrednostne verige; 

62. ugotavlja, da je jug EU zaradi svoje obrobne lege v manj ugodnem položaju; poziva 
Komisijo, naj spodbuja celotno infrastrukturo za priključitev južnih gospodarstev, in 
poudarja, da je treba temu primerno usmeriti instrument za povezovanje Evrope; 

63. poudarja pomen izmenjave najboljših praks in mehanizmov vzorčnega testiranja trga; 
pozdravlja predloge za povečanje sodelovanja in industrijske simbioze ter za razvoj mrež 
služb za svetovanje o učinkovitosti rabe virov;

64. poudarja, da je bilo preoblikovanje podjetij s kapitalom v zadruge v nekaterih regijah 
uspešno;
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65. meni, da imajo južna gospodarstva strateško ugoden položaj za izkoriščanje novih 
izvoznih trgov v Magrebu;  poziva k izkoriščanju podjetniškega duha migrantov, da se 
ustvarijo podjetja, ki lahko dostopajo do teh trgov; pozdravlja tudi misijo za rast 
podpredsednika Tajanija;

66. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Obrazložitev je sestavljena iz uvodnih izjav, ki bodo zaradi omejitve dolžine poročila 
predložene v obliki predlogov sprememb poročila.  Vse uvodne izjave, ki predstavljajo
podlago za poročilo, bodo v tem razdelku podrobneje obrazložene. 

A. ker EU potrebuje strategijo za reševanje gospodarske in finančne krize ter za nov 
zagon gospodarske dinamike,

Kriza je močno prizadela evropska gospodarstva. Prizadela je tudi industrijski sektor, kjer je 
delo izgubilo 3,8 ljudi. Stopnje brezposelnosti še vedno naraščajo, zlasti med mladimi. Kriza 
in brezperspektivnost škodljivo vplivata na družbeno blaginjo in povečujeta revščino. EU za 
premagovanje teh izzivov potrebuje celovito strategijo rasti.

B. ker ima evropska industrija ključno vlogo pri rešitvi z te krize in je pomemben del te 
rešitve,

Evropska industrija je nujno potrebna za rešitev številnih izzivov, s katerimi se sooča EU. 
Zagotavlja delovna mesta, blago in storitve, pa tudi davčne prihodke, in je ključni dejavnik pri 
evropskem prehodu na nizkoogljično gospodarstvo. Čeprav se je vloga industrije v 
gospodarstvu EU v zadnjih dveh desetletjih relativno zmanjšala, slednja še vedno predstavlja 
4/5 evropskega izvoza in 80 % naložb zasebnega sektorja v raziskave in razvoj (GD ENTR). 
EU potrebuje strategijo, ki bo ponovno oživila gospodarstvo in vodila k preporodu industrije 
za trajnostno Evropo.  

C. ker industrijski tekmeci Evrope že leta razvijajo odločne industrijske strategije, 

Svoje industrijske strategije je razvila cela vrsta držav na mednarodni ravni.  Nazadnje je svoj 
novi industrijski načrt predstavila Japonska. Tudi Kitajska se je s svojimi petletnimi načrti in 
najnovejšim načrtom za nacionalne strateške industrijske sektorje v vzponu iz leta 2012 
osredotočila na industrijsko politiko. Odločno industrijsko politiko imajo tudi ZDA, čeprav ne 
uporabljajo tega izraza. 

D. ker je bila Evropska komisija pohvaljena, ker se je s svojim sporočilom, katerega 
namen je organizacija industrijskega preobrata, lotila industrijske politike, 

Na industrijsko politiko se je v Evropi dolgo časa gledalo z viška. Evropska komisija je z 
objavo svojega sporočila „Močnejša evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva“ 
prevzela vodilno vlogo pri potrebnem industrijskem preobratu.

E. ker skupna prihodnost Evrope kot industrijske lokacije temelji na kampanji za 
modernizacijo, ki krepi inovacijska središča in odpravlja razvojne primanjkljaje 
industrijsko in strukturno šibkih regij,

Evropa mora učinkovito porabiti javna sredstva, povečati sredstva zasebnega sektorja za 
dejavnosti na področju raziskav in razvoja ter okrepiti evropsko nadnacionalno in 
nadregionalno sodelovanje z grozdi inovativnih podjetij, akademskim svetom in 
raziskovalnimi organizacijami. To bi morale podpreti strategije za pametno specializacijo, ki 
upoštevajo potencial posameznih regij in ozemelj. Namen ustvarjalnih območij (v Italiji), na 
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primer, je povezovanje in skupna raba virov posameznikov in podjetij, da se oblikujejo novi
ustvarjalni projekti in se razširijo po celotni regiji.

F. ker mora evropska industrijska politika poiskati pravo kombinacijo politik za 
izboljšanje okvirnega okolja ob upoštevanju različnih nacionalnih in regionalnih 
(vključno čezmejnih) gospodarskih in družbenih razmer in okoliščin; industrijska 
politika se mora izvajati na trgu, kjer vlada določa regulativni okvir, vendar ne 
posreduje neposredno pri izbiri zmagovalcev,

Zadnje poročilo OECD z naslovom „Perspectives on Global Development 2013 Industrial 
Policies in a Changing World“ (Vidiki svetovnega razvoja 2013: industrijske politike v 
spreminjajočem se svetu), ki je bilo objavljeno 15. maja letos, obravnava tri osnovne 
sestavine, ki so bistvene za uspeh današnjih industrijskih politik:  vlaganje v inovacije in 
znanja, dostop do financiranja in ustrezna infrastruktura.1  Industrijske politike starega kova, 
ki v veliki meri slonijo na subvencijah podjetjem, državnem lastništvu in tarifni zaščiti, nosijo 
tveganje razpada vlade, iskanja rent in nenehnih pridobitnih interesov, kar prinaša stroške za 
proizvajalce, potrošnike in širše gospodarstvo.

G. ker zmanjšana razpoložljivost posojil omejuje naložbe, kar ovira inovacije in 
sprejemanje novih učinkovitih tehnologij; industrijska politika v Evropi torej 
potrebuje trdno finančno zgradbo, ki spodbuja naložbe,

Kot je zapisano v dokumentu o političnih ukrepih, ki ga je možganski trust Bruegel pripravil 
za neuradno srečanje sveta ECOFIN v letu 2013, je ena od dobro poznanih strukturnih 
slabosti gospodarstva EU nezadostno vlaganje v raziskave in človeški kapital, kar ovira 
prehod na gospodarstvo, ki temelji na inovacijah. Zaradi zmanjšanja finančnega vzvoda v 
bančnem in javnem sektorju je na voljo manj finančnih sredstev, kar dodatno preprečuje 
prehod na inovativno in trajnostno gospodarstvo.2 Zato je treba sprejeti politične ukrepe , ki 
olajšujejo dostop do financ in spodbujajo dolgoročne naložbe v inovacije in tehnologije.

H. ker so v južni Evropi pogoji financiranja strožji in zahtevajo rešitve financiranja po 
meri, 

V skladu s poročilom, ki ga je Guntram Wolff (Bruegel) predstavil na predstavitvi odbora 
ITRE 29. maja 2013, je obrestna mera za posojila malim in srednjim podjetjem v Nemčiji 
marca 2013 znašala približno 3 %, za posojila malim in srednjim podjetjem iz Italije, 
Portugalske in Španije pa 6 %. V poročilu je bilo izpostavljeno tudi, da so nemška mala in 
srednja podjetja konec lanskega leta prejela skoraj 90 % financiranja, ki so ga zahtevala, grška 
pa samo približno 25 %.

I. ker mora pristop EU k industrijski politiki združevati konkurenčnost, trajnost in 
dostojno delo, da se lahko spopade z velikimi družbenimi izzivi,

Jasno je, da je industrijsko politiko Evropske unije treba usmeriti k reševanju velikih 
družbenih izzivov v skladu s strategijo Evropa 2020 in uskladiti s strateškim trikotnikom 
                                               
1 OECD, Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World (Vidiki svetovnega 
razvoja 2013: industrijske politike v spreminjajočem se svetu).
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. „Europe's Growth Problem (and what to do about it)“ 
(Evropski problem rasti (in kaj ukreniti v zvezi z njim), Bruegel Policy Brief, april 2013.
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trajnosti, konkurenčnosti in dostojnega dela. Evropski parlament je to priznal v svoji resoluciji 
o industrijski politiki za dobo globalizacije iz leta 2011.1

J. ker se je produktivnost dela v zadnjih desetletjih razvijala veliko hitreje od 
produktivnosti virov, pri čemer ocene kažejo, da stroški dela zajemajo manj kot 20 
% proizvoda, stroški virov pa 40 % slednjega,

Po podatkih Zveznega statističnega urada v Nemčiji stroški materiala v strukturi stroškov 
proizvodnega sektorja znašajo 43 %, stroški zaposlenih samo približno 18 %, stroškom 
energije pa sta pripisana 2 %.2 Evropski parlament je to omenil v svoji resoluciji o učinkoviti 
strategiji o surovinah za Evropo iz leta 2011.3

K. ker je glede na globalne izzive bistveno, da je učinkovitost uporabe energije in virov 
podlaga za preoblikovanje evropske industrije, če želi ta v prihodnje ohraniti svojo 
konkurenčnost,

Evropska komisija je v svojem načrtu za gospodarnost z viri poudarila, da bi lahko samo v 
Nemčiji izboljšanje učinkovitosti rabe virov v proizvodnji prihranilo med 20 % do 30 % 
stroškov.  Po neki drugi študiji v Združenem kraljestvu bi z ukrepi za izboljšanje učinkovitosti 
virov, ki ne stanejo nič ali zelo malo, ustvarili 23 milijard GBP prihrankov.4 Ker Evropa ne 
more tekmovati z gospodarstvi v vzponu na področju plač , se mora osredotočiti na 
zmanjšanje svojih stroškov za energijo in vire, tako da poskrbi za njihovo učinkovito rabo. 
Evropska komisija je v svojem poročilu o konkurenčnosti za leto 2012 poudarila pozitivni 
učinek ekoloških inovacij ter učinkovite rabe virov in energije na konkurenčnost EU.  EU je 
vodilna tudi pri internacionalizaciji ekoloških naložb in inovacij ter njihovih čezmejnih 
tokovih.  To je še posebej pomembno, saj so podjetja z ekološkimi inovacijami na splošno 
uspešnejša od konvencionalnih inovatorjev.

L. ker Evropska unija za ponovno vzpostavitev proizvodne zmogljivosti in ustvarjenje 
visokokvalificiranih in dobro plačanih delovnih mest potrebuje ambiciozno, ekološko 
učinkovito in okolju prijazno industrijsko strategijo,

Že iz zgoraj omenjenih številk je razvidno, kako bi okolju prijazna industrijska strategija EU, 
ki bi temeljila na učinkoviti rabi virov in energije, povečala konkurenčnost z znatnim 
znižanjem stroškov. Istočasno bi ponovno vzpostavila proizvodno zmogljivost in zagotovila 
nova delovna mesta. Samo v Nemčiji bi izboljšanje učinkovitosti virov ustvarilo do milijon 
delovnih mest.5 Tudi študija svetovalnega organa Ecofys je pokazala, da bi z učinkovitim 
izvajanjem direktive o okoljsko primerni zasnovi evropski potrošniki in podjetja prihranili 90 
milijard EUR letno, odvisnost od oskrbe z zemeljskim plinom iz Rusije pa bi se zmanjšala za 
več kot 50 %. Če bi te prihranke vložili v gospodarstvo, bi lahko ustvarili dodatnih milijon 
delovnih mest.6 Evropski parlament je zato Evropsko komisijo pozval, naj razvije 
                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta o industrijski politiki za dobo globalizacije, 3. februar 2011.
2 Predstavitev dr. Christiana Kühneja na okrogli mizi o industrijski politiki 24. aprila 2013, ki jo je organiziral 
evropski poslanec Reinhard Bütikofer. Predstavitev v Powerpointu je na voljo na zahtevo.
3 Resolucija Evropskega parlamenta o učinkoviti strategiji o surovinah za Evropo, 25. julij 2011.
4 Sporočilo Evropske komisije z naslovom „Časovni načrt za Evropo, gospodarno z viri“, 20. september 2011.
5 Prav tam.
6 Economic benefits of the EU Ecodesign Directive (Ekonomske koristi direktive EU o okoljsko primerni 
zasnovi), ECOFYS, april 2012.
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ambiciozno, ekološko učinkovito in zeleno industrijsko strategijo EU.1

M. ker bi samo sektorja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije lahko do 
leta 2020 ustvarila 5 milijonov delovnih mest,

Evropska komisija je v svojem sporočilu o okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti 
jasno navedla, da bi samo sektorja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti 
lahko do leta 2020 ustvarila 5 milijonov delovnih mest.2

N. ker se Evropska unija ponaša tudi z izjemno inovacijsko zmogljivostjo, saj je 6 držav 
članic EU med prvimi 10 od 50 najbolj inovativnih držav na svetu, 

Bloombergov indeks inovativnosti je razkril, da je med prvimi 10 najbolj inovativnimi 
državami na svetu kar 6 držav članic EU (Nemčija, Finska, Švedska, Avstrija, Danska in 
Francija).3 Iz tega je razvidno, da je EU na področju inovacij ter raziskav in razvoja že na 
precej vidnem položaju, po drugi strani pa je opazna tudi vrzel med temi državami članicami 
in ostalimi, kar potrjuje potrebo po ambiciozni strategiji za inovacije, in sicer ne le za 
ohranitev obstoječe prednosti, ampak tudi za povečanje inovacijske zmogljivosti vseh držav 
članic. 

O. ker je industrijska politika vsestranskega značaja in mora Evropska komisija zato 
svojo industrijsko politiko jasno vključiti v strategijo EU 2020, razvoj načrta za 
nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050, industrijske pobude iz načrta SET in v 
vizijo za leto 2050 v časovnem načrtu za Evropo, gospodarno z viri, 

Industrijska politika jasno potrebuje horizontalen pristop. Evropska komisija je to priznala v 
svoji nedavni posodobitvi sporočila o industrijski politiki, kjer navaja, da je „politike 
Skupnosti […] zato treba ustrezno uskladiti in sinhronizirati“ in da bo „naš uspeh […] v veliki 
meri odvisen od naše zmožnosti sodelovanja na vseh teh področjih“. Tudi Evropski parlament 
je v svoji resoluciji o industrijski politiki za dobo globalizacije, ki jo je sprejel 3. februarja 
2011, Evropsko komisijo pozval, naj svojo industrijsko politiko vključi v načrt za 
nizkoogljično gospodarstvo, načrt SET in načrt za gospodarnost z viri.

P. ker evropska industrijska politika potrebuje močno delovno silo, usposabljanja pa je 
bilo v povprečju deležnih le 7 % nizko usposobljene delovne sile,

Evropska delovna sila mora biti pripravljena na prihodnje zaposlitvene priložnosti in 
spreminjajočo se dinamiko trga.  Zato je posebej pomembno, da se obravnava problematika 
nizko usposobljenih delavcev, ki niso bili deležni usposabljanja. Pri tem je bistvena pravica 
do usposabljanja.

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta o industrijski politiki za dobo globalizacije, 3. februar 2011.
2 Sporočilo Evropske komisije z naslovom „K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti“, 18. april 2012.
3 Bloombergov indeks inovativnosti, 2013.


