
PA\834081SL.doc PE450.689v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2010/2095(INI)

11.10.2010

OSNUTEK MNENJA
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

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

Pripravljavec mnenja: Francesco De Angelis



PE450.689v01-00 2/4 PA\834081SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\834081SL.doc 3/4 PE450.689v01-00

SL

POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da lahko industrijska politika EU za dobo globalizacije svoje cilje doseže le, če bo
obravnavala mero, do katere so politike Skupnosti prilagojene izzivom, s katerimi se 
soočajo in se bodo v naslednjih letih soočale evropske regije ter njihove lokalne 
industrijske panoge; ob tem poudarja, da je treba dodatno preučiti vpliv demografskih, 
podnebnih in energetskih sprememb glede na njihovo regionalno razsežnost, pri čemer je 
treba upoštevati morebitne razlike med regijami, ki jih bodo ti izzivi povzročili in s tem 
vplivali na enakomerno rast industrijskih panog v EU;

2. ugotavlja, da velik del našega industrijskega trga sestavljajo mala in srednja podjetja, zato 
bi se morala vsaka celovita strategija o prihodnosti evropske industrije osredotočiti 
predvsem na okrepljeni pristop k malim in srednjim podjetjem kot bistveni element za 
doseganje teritorialne kohezije;

3. poudarja, da je pomembno dosledno izvajanje akta o malih podjetjih kot sredstva za 
zmanjševanje upravnih obremenitev ter spodbujanje vloge malih in srednjih podjetij na 
notranjem trgu; pozdravlja ustanovitev stalnega foruma malih in srednjih podjetij o 
dostopu do možnosti financiranja ter poziva k celoviti strategiji za financiranje teh podjetij 
v EU;

4. poudarja, da svetovna gospodarska kriza vpliva na stopnjo zaposlenosti povsod v Evropi, 
s čimer se slabšajo družbeno-ekonomski obeti EU in povečujejo razlike med regijami; v 
zvezi s tem poudarja, da sta poštenost in trajnost industrijskega sektorja bistveni za 
prihodnost delavcev povsod v Evropi;

5. poziva k novemu pristopu k trajnostni industrijski politiki, kot je bilo potrjeno s strategijo 
EU 2020, ter poudarja, da bi morala Komisija skupaj z Evropskim parlamentom in 
Svetom oblikovati celovito industrijsko strategijo v skladu z določbami iz strategije za 
boljšo zakonodajo;

6. ugotavlja, da je okrepitev konstruktivnega dialoga z interesnimi skupinami bistveno za 
izvajanje dobre evropske industrijske prakse in za okrepitev skupnega spremljanja in 
ocenjevanja načrtovanih ukrepov na podlagi regionalnega pristopa;

7. priznava, da vse industrijske panoge potrebujejo raziskave in inovacije, in meni, da je 
treba različne instrumente EU za kohezijo, raziskave in inovacije izvajati enotno, da bi 
zagotovili njihovo učinkovitost; poudarja, da si je treba prizadevati za sinergijo med temi 
instrumenti, ter poziva k povečanju proračunskih sredstev, namenjenih tem finančnim 
instrumentom;

8. ugotavlja, da je raziskave in inovacije najbolj učinkovito obravnavati na regionalni ravni z 
bližino akterjev, kot so univerze, javne raziskovalne organizacije in industrija, ki 
spodbujajo partnerstvo pri prenosu znanja in izmenjavo zgledov dobre prakse med 
regijami; zato poziva Komisijo, naj vlaga v inovativne grozde in mreže z okrepljenim 
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sodelovanjem z Evropsko investicijsko banko in v okviru stalne projektne skupine za 
industrijsko politiko;

9. poudarja, da je povečanje razlik med regijami z vidika raziskovalnega in razvojnega 
potenciala izziv, s katerim se ni treba soočiti le v kohezijski politiki, temveč tudi v 
raziskovalni in inovativni politiki;

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega in trajnostnega načrta za učinkovitost virov kot 
vodila za industrijo EU h kompetitivni industrijski strategiji, s čimer bi povečali 
konkurenčnost našega industrijskega sektorja v primerjavi z drugimi trgi, na primer 
Združenimi državami in Kitajsko, ki so si zadale visoke cilje za okolju prijazne izdelke; 
poudarja, da bi morali okoljski standardi za surovine in pomožne materiale ter zanesljivost 
oskrbe z energijo okrepiti teritorialno kohezijo, ne pa povečati razdaljo med osrednjimi in 
najbolj oddaljenimi regijami, pri čemer je treba zlasti upoštevati obrobna območja in 
njihove potrebe;

11. ugotavlja, da bi se morala celovita strategija za industrijo EU osredotočiti na odpravljanje 
pomanjkanja kvalificiranih delavcev, ki pesti mala in srednja podjetja ter industrijske 
panoge; zato poudarja potrebo po usklajenih pobudah, da bi izboljšali izobraževanje na 
področju naravoslovja, tehnologije, inženiringa in matematike na vseh ravneh ter obenem 
spodbujali dodatne usklajene in ciljno usmerjene višje kvalifikacije; poziva države 
članice, naj vključijo poklicne kvalifikacije za podjetništvo v univerzitetne programe in 
druge visokošolske izobraževalne programe; poudarja, da je treba ponovno pregledati 
evropski socialni sklad v skladu s prenovljenimi kvalifikacijskimi zahtevami 
industrijskega sektorja;

12. poudarja, da lahko države članice laže dosežejo trajnostno in pravično rast v industrijskem 
sektorju na podlagi načela vzajemnosti trgovinskih politik; ugotavlja, da na regionalne 
mrežne strukture in konkurenčne grozde ne bi smela vplivati neenaka trgovinska pravila 
in določbe;

13. opozarja na razlike v industrijskem razvoju med regijami in poziva, da je treba tudi te v 
celoti vključiti v novo trajnostno politiko industrijsko politiko; poziva Komisijo, naj 
sprejme celovit pristop upravljanja na več ravneh, ter ponovno poudarja, da je treba 
upoštevati različne družbene in gospodarske razmere treh tipov regij (konvergenca, 
prehod in konkurenčnost) ter razlike v ustvarjalni in inovativni sposobnosti ter 
podjetniškem duhu.


