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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 29 listopada 2012 r. dotyczący decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie 
środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety” (COM(2012)0710),

– 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 31 lipca 2012 r. zatytułowany „Strategia na 
rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw” 
(COM(2012)0433),

– 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 

1 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1.
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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),

– 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 2012 r. zatytułowany 
„Konkurencyjność europejskiego przemysłu luksusowego” (SWD(2012)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 komunikat Komisji z dnia 18 czerwca 2013 r. zatytułowany „Działania 
Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających 
regulacji UE” (COM(2013)0446), 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 
kwietnia 2013 r. zatytułowaną „Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności 
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branży budowlanej i jej przedsiębiorstw”1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 
marca 2013 r. w sprawie udziału i zaangażowania pracowników jako niezbędnych 
podmiotów dobrego ładu korporacyjnego i zrównoważonych rozwiązań na rzecz 
przezwyciężenia kryzysu2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie inwestowania w rozwój 
technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE)3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie rozwoju potencjału 
nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie praw człowieka oraz 
norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie polityki przemysłowej 
w erze globalizacji6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2011 r. w sprawie skutecznej strategii 
europejskiej w zakresie surowców7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Aktu o jednolitym 
rynku – następne kroki na ścieżce wzrostu9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w sprawie małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności 
gospodarczej10, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wpływu działalności 
wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko,11

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przemysłowych, 
energetycznych i innych aspektów wydobycia gazu łupkowego i olei łupkowych12,

1 Dz.U. C 198 z 10.7.2013, s. 45.
2 Dz.U. C 161 z 6.6.2013, s. 35.
3 Dz.U. C 349 E z 22.12.2010, s. 84.
4 Dz.U. C 308 E z 20.10.2011, s. 6.
5 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 31.
6 Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 131.
7 Dz.U. C 51 E z 22.2.2013, s. 21.
8 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0223.
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0258.
10 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0387.
11 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0443.
12 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0444.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie planu działania w 
zakresie energii do roku 2050 − przyszłość z energią1 ,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.2 ,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie obecnych możliwości w 
zakresie energii odnawialnej na wewnętrznym europejskim rynku energii3 ,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie regionalnych strategii na 
rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej4 ,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie budownictwa 
socjalnego w Unii Europejskiej5 ,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wkładu spółdzielni w 
walkę z kryzysem6,

– 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 
gospodarczego. Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej”7,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 11 kwietnia 2013 r. zatytułowaną 
„Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego”8,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

1  Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0088.
2  Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086.
3  Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0201.
4  Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0199.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0246.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0301.
7 Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 82.
8 Dz.U. C 139 z 17.5.2013, s. 11.
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– 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 
i Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7–0464/2013),

A. mając na uwadze, że przemysł europejski przechodzi obecnie bezprecedensowy kryzys 
oraz napotyka wiele przeszkód, które szkodzą jego konkurencyjności;

B. mając na uwadze, że oczekiwany wzrost nakładów na badania i rozwój nastąpi jedynie 
wówczas, jeżeli prywatne przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć na ten cel 
wystarczające środki finansowe, zaoszczędzone dzięki wyeliminowaniu niepotrzebnych 
kosztów związanych z uciążliwymi przepisami;

C. mając na uwadze, że liczby przedstawione przez Komisję Europejską są ambitne, ale ich 
osiągnięcie ma charakter warunkowy, ponieważ związane jest z szeregiem wciąż słabo 
rozpoznanych czynników;

D. mając na uwadze, że przemysł europejski odgrywa kluczową rolę i jest ważnym 
elementem działań na rzecz przezwyciężenia kryzysu;

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

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

G. mając na uwadze, że należy pochwalić Komisję za podjęcie kwestii polityki przemysłowej 
w jej komunikacie, którego celem jest poprawa sytuacji przemysłu;

H. 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,

I. mając na uwadze, że mniejsza dostępność kredytów ogranicza inwestycje, co 
uniemożliwia innowacje, a także wdrażanie nowych, efektywnych technologii; mając na 
uwadze, że polityka przemysłowa w Europie wymaga zatem solidnej architektury 
finansowej, w ramach której inwestycje byłyby promowane;

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

K. mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny czerpać inspirację z metod 
restrukturyzacji przemysłowej, które w Europie i innych krajach świata zakończyły się 
sukcesem;

L. mając na uwadze, że Komisja podkreśliła, iż sektory przemysłu UE mogą znowu stać się 
atrakcyjne ze względu na spodziewany spadek globalnego zróżnicowanie poziomu płac;
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M. mając na uwadze, że tworzenie lepszych ogólnych warunków dla europejskiej polityki 
przemysłowej oznacza realizację i skuteczne działanie wewnętrznego rynku UE w ramach 
społecznej gospodarki rynkowej;

N. mając na uwadze, że pierwszym priorytetem Europy musi być zadbanie o sektory 
produkcji i wiedzę fachową przy jednoczesnym umożliwieniu przemysłowi szybkiego 
odzyskania konkurencyjności na szczeblu światowym;

O. mając na uwadze, że jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania w reakcji na obecne 
tendencje, czynniki takie jak koszty energii dla przemysłu oraz rosnące różnice w cenach 
energii między Europą a innymi krajami uprzemysłowionymi (zwłaszcza USA) będą 
odgrywały coraz większą rolę;

P. 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;

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

R. mając na uwadze, że dla wypracowania równowagi pomiędzy celami polityki 
klimatycznej i ochrony środowiska a celami strategii RISE niezbędne jest zapewnienie 
spójności unijnej polityki energetycznej, klimatycznej, ochrony środowiska, 
przemysłowej i handlowej;

S. 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 produkcji, a koszty surowców stanowią 40%;

T. mając na uwadze, że UE 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;

U. mając na uwadze, że polityka przemysłowa ma silny wymiar społeczny, dotyczący 
wszystkich warstw społeczeństwa;

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

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

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja koncentruje się na polityce przemysłowej, 
gdyż jest to konieczne dla rozwoju gospodarczego i konkurencyjności, zapewnienia 
długotrwałego dobrobytu oraz rozwiązania problemu bezrobocia, mając na względzie, że 
przemysł tworzy jedną czwartą miejsc pracy, dając zatrudnienie około 34 milionom ludzi; 
podkreśla, że polityka przemysłowa musi zająć się względnymi słabościami gospodarki 
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UE, np. brakiem inwestycji na rzecz działalności badawczo-rozwojowej, wzrostem cen 
energii, biurokracją i trudnościami w dostępie do finansowania; zwraca uwagę, że 
przemysł odpowiada za 80% wydatków w obszarze badań i rozwoju, a prawie 75% 
europejskiego eksportu stanowią towary przemysłowe; podkreśla, że to przemysł 
odpowiada w większości za tworzenie wartości dodanej w gospodarce, gdyż każde 
miejsce pracy w przemyśle tworzy dwa dodatkowe miejsca pracy w sektorze dostaw i 
sektorze usług;

2. podkreśla, że siłę i znaczenie przemysłu Unii Europejskiej w przyszłości można 
zwiększyć dzięki strategii odrodzenia przemysłu na rzecz zrównoważonej Europy (RISE), 
która wspiera innowacje technologiczne, biznesowe, finansowe, środowiskowe i 
społeczne z myślą o trzeciej rewolucji przemysłowej, w tym strategię wydajności, która 
ponownie reindustrializuje Europę, wzmacnia ogólnie przemysł europejski i stanowi 
odpowiedź na coraz większe wyzwania społeczne; jest zdania, że strategia RISE może 
doprowadzić do powstania nowych rynków, m.in. dla nowych i innowacyjnych 
produktów i usług, do pojawienia się nowych modeli biznesowych oraz kreatywnych 
przedsiębiorców i przedsiębiorstw, do stworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienia 
godnej pracy, a także przyczyni się do odnowienia przemysłu, zwiększenia dynamiki 
gospodarczej, zaufania i konkurencyjności; uważa, że jednym z głównych priorytetów jest 
utrzymanie silnych sektorów wytwórczych i wiedzy fachowej oraz że otwarte rynki, 
dostępność energii i surowców, a także innowacje oraz efektywne gospodarowanie 
energią i zasobami stanowią kluczowe filary takiej strategii na rzecz konkurencyjności; 
zauważa, że ogromne znaczenie ma również solidna, zorientowana na przyszłość 
infrastruktura dla transportu, produkcji energii i dystrybucji, a także telekomunikacji;

3. uważa, że strategia RISE musi być osadzona w gospodarce ekologicznej i społecznej 
gospodarce rynkowej zgodnie z zasadami przedsiębiorczości i uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem długoterminowego celu internalizacji efektów zewnętrznych, solidnych 
strategii polityki finansowej oraz ramowych uregulowań gospodarczych 
uwzględniających aspekty środowiskowe; jest zdania, że polityka przemysłowa Unii 
Europejskiej musi być spójna z wizją opartą na innowacjach, trwałym rozwoju i 
konkurencyjności, która wzmacnia sektory wytwórcze i wiedzę fachową, a także 
gospodarkę obiegową; podkreśla, że przemysł i firmy odgrywają kluczową rolę jako 
propagatorzy trwałego rozwoju, a także zwraca uwagę na znaczenie przejrzystości w 
łańcuchach dostaw;

4. podkreśla, że strategia RISE wymaga krótkoterminowego planu działania na rzecz 
zabezpieczenia bazy produkcyjnej i wiedzy fachowej w celu stawienia czoła pilnym 
wyzwaniom w niektórych sektorach (takim jak nadwyżka produkcji, restrukturyzacje i 
nieuczciwa konkurencja), jak również długoterminowego planu działania wraz z 
harmonogramem, obejmującego jasne i stabilne cele i zadania, wykorzystującego 
wskaźniki naukowe oraz opartego na podejściu uwzględniającym cykl życia i 
zakładającym obiegowość gospodarki, które umożliwia i pobudza ukierunkowanie 
inwestycji na kreatywność, umiejętności, innowacje, nowe technologie, a także promuje 
modernizację, zrównoważony rozwój i konkurencyjność bazy przemysłowej Europy 
poprzez politykę uwzględniającą łańcuch wartości, która obejmuje wszystkie 
przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości, należycie uwzględnia podstawowe gałęzie 
przemysłu oraz sprzyja utrzymaniu łańcucha produkcyjnego w Europie; uważa, że taka 
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modernizacja powinna opierać się zarówno na kluczowych gałęziach przemysłu, jak i 
nowych sektorach przemysłu, oraz musi być ukierunkowana na wzrost zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju;

5. podkreśla, że polityka przemysłowa obejmuje wszystkie obszary polityki, które mają 
wpływ na przemysł; stwierdza, że polityka przemysłowa musi zająć się głównymi 
wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi określonymi w strategii „Europa 2020” oraz 
dążyć do realizacji przyszłych celów związanych z energią, zasobami, zatrudnieniem, 
przemysłem i klimatem, a także musi być skutecznie zintegrowana z procesem 
europejskiego semestru oraz krajowymi programami reform, aby określić wymagane 
warunki wstępne dla inwestycji oraz tworzyć dobre miejsca pracy, zwłaszcza dla ludzi 
młodych; wzywa Komisję do usprawnienia swojej komunikacji dotyczącej podjętych 
przez nią zobowiązań na rzecz polityki przemysłowej, aby odbudować zaufanie 
inwestorów, pracowników i obywateli do działań Unii Europejskiej;

6. zwraca uwagę, że udział europejskiego przemysłu we wspólnym europejskim produkcie 
krajowym brutto (PKB) zmniejszył się w ciągu 15 lat z 20% do 15%;

7. jest zdania, że w strategii RISE należy przyjąć ambitne i realistyczne cele dotyczące 
przemysłu; zauważa, że osiągnięcie podstawowego celu 20% wymagałoby tworzenia co 
najmniej 400 000 nowych miejsc pracy w przemyśle rocznie; zdecydowanie popiera cel 
na poziomie 20% i proponuje, aby postrzegać go jako wskazówkę powiązaną z celami UE 
20-20-20;

8. uważa, że cele te powinny odzwierciedlać nową rzeczywistość przemysłową, w tym 
integrację produkcji i usług (usługi produkcyjne), a także przejście na gospodarkę opartą 
na danych i produkcję zapewniającą wartość dodaną; w związku z tym wzywa Komisję do 
oceny i uzasadnienia swych prac w zakresie realizacji celów oraz do przeanalizowania 
klasyfikacji sektorów przemysłowych;

9. podkreśla, że działalność sektorów przemysłowych umożliwia odpieranie kryzysów, także 
dzięki usługom, jakie generują wokół swojej produkcji;

10. wzywa Komisję, aby dotrzymała swojego zobowiązania do przygotowania wskaźników, 
które umożliwią monitorowanie i ocenę procesu reindustrializacji; podkreśla, że takie 
wskaźniki powinny mieć charakter nie tylko ilościowy, ale również jakościowy, aby 
zapewnić trwałość tego procesu i jego kompatybilność z ochroną środowiska;

11. oczekuje, że przy prawidłowym wdrożeniu strategia RISE może ożywić przemysł i 
sprawić, że produkcja powróci do UE, przy czym należy zwrócić uwagę na zarządzanie 
łańcuchem dostaw oraz uwzględnić specyficzne regionalną i lokalną kulturę produkcji 
oraz popyt, a jednocześnie wspierać ważne sektory wschodzące niezbędne dla 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego;

12. podkreśla, że realizacja strategii RISE powiedzie się tylko wtedy, gdy jej podstawę będą 
stanowić odpowiednie, jasne i przewidywalne ramy makroekonomiczne, unikanie 
sprzecznych strategii politycznych oraz zasoby budżetowe niezbędne do wykorzystania 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji publicznych i prywatnych, a także do 
wspierania globalnej konkurencyjności UE; ubolewa nad tym, że dominująca dotąd 
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polityka makroekonomiczna UE nie zapewnia wystarczającego dostępu do kapitału na 
inwestycje i innowacje, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, pozostając 
przez to w sprzeczności z polityką przemysłową; oczekuje w tym kontekście opracowania 
rozsądnej, zrównoważonej i kompleksowej europejskiej strategii wzrostu i ubolewa nad 
dokonanymi przez Radę cięciami dotyczącymi działu 1A wieloletnich ram finansowych 
(WRF), zwłaszcza w odniesieniu do programów „Horyzont 2020”, COSME i instrumentu 
„Łącząc Europę”; wzywa państwa członkowskie do znacznego zwiększenia możliwości 
finansowych tych programów;

13. podkreśla, że środki własne stworzone dla budżetu europejskiego mogłyby dobrze 
wpłynąć na reindustrializację Europy;

14. podkreśla konieczność jednoznacznego zdefiniowania polityki przemysłowej UE, 
ponieważ obecnie w UE oraz w poszczególnych państwach członkowskich w polityce 
przemysłowej dominuje wiele różnych praktyk i tendencji;

15. pochwala przekrojowe podejście Komisji do polityki przemysłowej i podkreśla znaczenie 
podejścia całościowego, które jest spójne i skoordynowane w obszarach, w których 
wszystkie inne dziedziny polityki (takie jak konkurencja, handel, energia, środowisko, 
innowacje, fundusze strukturalne, jednolity rynek itd.) uwzględniają cele RISE; odsyła w 
tym kontekście do doświadczeń Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), które 
dowodzą, że możliwe jest skuteczne, zintegrowane i innowacyjne działanie w ramach 
polityki przemysłowej oraz że generuje ona wzrost i zatrudnienie, wspiera integrację i ma 
charakter partnerstwa społecznego; uważa, że strategia RISE powinna się opierać na 
horyzontalnej, a nie pionowej koncepcji polityki przemysłowej; uważa, że – zwracając 
należytą uwagę na podstawowe sektory przemysłu – środki sektorowe powinny wspierać 
łańcuchy wartości i klastry działalności o wysokim potencjale wzrostu, a także muszą być 
powiązane ze specjalizacją sektorową, promując zaawansowane technologicznie strategie 
o wysokiej wartości dodanej, jak również innowacje, umiejętności, przedsiębiorczość, 
zatrudnienie i kreatywność; zwraca w związku z tym uwagę na strategie sektorowe w 
branży samochodowej (CARS 2020) oraz stalowej (Plan działań dla branży stalowej) oraz 
wzywa Komisję do przyjęcia odpowiednich środków realizacji tych strategii; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do zwrócenia wystarczającej uwagi także na sektory 
cechujące się rzetelną wiedzą fachową, wysokim poziomem inwestycji w zakresie badań i 
rozwoju oraz tworzeniem wartości dodanej, w tym innowację procesową;

16. zaleca, aby Komisja dogłębnie przeanalizowała w poszczególnych sektorach wartość 
dodaną europejskiej produkcji przemysłowej w łańcuchach produkcji światowej w celu 
ustalenia, jak zakorzenione są poszczególne gałęzie przemysłu w państwach 
członkowskich, oraz bardziej skutecznego opracowania wspólnej strategii obrony 
europejskich interesów przemysłowych;

17. jest zdania, że UE potrzebuje inteligentnego połączenia przemysłu prywatnego i instytucji 
publicznych, aby wesprzeć tworzenie łańcuchów wartości w UE;

18. podkreśla, że przyszła polityka spójności będzie jedną z głównych strategii politycznych 
UE wspierających innowacyjny przemysł poprzez inteligentną specjalizację, dzięki czemu 
będzie można sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważoną energią, zmianą 
klimatu oraz wydajnym wykorzystaniem zasobów zarówno materialnych, jak i ludzkich; 
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w związku z tym stoi na stanowisku, że zasadniczym czynnikiem reindustrializacji UE i 
jej regionów poprzez prawdziwie nowoczesną – sprzyjającą włączeniu społecznemu, 
zrównoważoną, efektywną energetycznie i wysoce konkurencyjną – strategię polityczną 
na rzecz przemysłu jest wsparcie ze strony przyszłej polityki spójności oraz europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; wzywa do lepszej koordynacji polityki 
spójności i programu „Horyzont 2020” oraz ich większej synergii w celu stworzenia 
regionalnych inkubatorów innowacji i zwiększenia innowacyjności na szczeblu 
regionalnym;

19. zgadza się z Komisją, że polityka przemysłowa musi mieć efektywną, zintegrowaną 
strukturę zarządzania, obejmującą monitorowanie działań; przypomina zalecenie PE 
zawarte w sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie przemysłu dotyczące stworzenia 
stałej grupy zadaniowej Komisji ds. polityki przemysłowej, złożonej z odpowiednich 
dyrekcji generalnych, która brałaby pod uwagę wkład zainteresowanych stron, a także 
koordynowała i nadzorowała wdrażanie działań; podkreśla, że Parlament powinien być 
regularnie informowany o zmianach w zakresie polityki przemysłowej i zwraca się do 
Komisji o przedstawianie Parlamentowi corocznego sprawozdania z postępów realizacji 
strategii RISE oraz z tego, w jakim zakresie realizowane są cele tej strategii za pomocą 
dostępnych narzędzi; proponuje, aby grupy zadaniowe ds. priorytetowych obszarów 
działania również opublikowały roczne sprawozdanie; wzywa również Komisję do 
przeanalizowania i zidentyfikowania wyzwań związanych z nadwyżkami produkcyjnymi i 
restrukturyzacją, z którymi boryka się przemysł europejski i poszczególne sektory, aby 
zaproponować krótkoterminowe rozwiązania, i wzywa Komisję do monitorowania 
wszelkich przypadków przenoszenia produkcji europejskiej za granicę; podkreśla, że do 
realizacji strategii RISE konieczny jest sojusz i partnerstwo między zainteresowanymi 
stronami z różnych sektorów przemysłowych (w tym MŚP), związków zawodowych, 
środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego, takich jak organy monitorujące 
prawo konsumenckie i organizacje pozarządowe; wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania zapisów art. 173 ust. 2 Traktatu, aby realizować strategię RISE i bardziej 
efektywnie zarządzać jej zasobami; podkreśla, że Unia powinna w lepszy sposób 
informować obywateli, a zwłaszcza ludzi młodych, o prowadzonej przez siebie polityce 
przemysłowej, aby nadać większe znaczenie przemysłowi europejskiemu, związanym z 
nim zawodom oraz wiedzy fachowej;

20. twierdzi, że strategia RISE musi być ukierunkowana na stworzenie atrakcyjnego i 
konkurencyjnego środowiska w Europie, które ożywi przepływy inwestycyjne w całej UE 
i w jej regionach, szczególnie na południu Europy, aby pobudzić wzrost, w szczególności 
poprzez inteligentną specjalizację oraz tworzenie klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych i regionalnych, jak również sieci biznesowych;

21. pochwala działania wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego na rzecz lepszego 
skoordynowania polityki przemysłowej z Radą ds. Konkurencyjności; jest zdania, że 
polityka przemysłowa w odniesieniu do strategii RISE powinna stanowić wspólną 
podstawę działań dla całej UE, jednak podkreśla, że musi ona uwzględniać różnice 
krajowe i regionalne oraz być skoordynowana z polityką przemysłową państw 
członkowskich; popiera ideę silniejszej Rady ds. Konkurencyjności, która we współpracy 
z Komisją przyczynia się do pionowej koordynacji strategii politycznych na poziomie 
europejskim, regionalnym i krajowym; zwraca uwagę, że niezbędnymi warunkami 
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wzrostu przemysłu są m.in. inteligentne uregulowania i mniejsza biurokracja;

22. uważa, że jednostki terytorialne na różnych szczeblach powinny w pełni uczestniczyć i 
podejmować skoordynowane działania w procesie reindustrializacji, identyfikując 
priorytety, potencjał i zalety przemysłu na ich obszarach, a także wspierając rozwój MŚP;  
zwraca uwagę, że atutem MŚP jest umiejętność dostosowania się do zmian, z uwagi na 
ich wielkość i zdolność szybkiego reagowania, zostały one jednak również najsilniej 
dotknięte kryzysem; wzywa Komisję i państwa członkowskie do uruchomienia 
specjalnych programów wsparcia i pomocy dla MŚP, a także do ułatwienia MŚP drogi do 
osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie;  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”;

23. wzywa państwa członkowskie, aby w przypadku ewentualnej zmiany traktatów stworzyły 
wspólną politykę przemysłową posiadającą ambicje i środki porównywalne do wspólnej 
polityki rolnej, obejmującą rzeczywiste konsultacje transnarodowe z myślą o opracowaniu 
wspólnej strategii wyposażonej w znaczne środki finansowe i narzędzia regulowania 
rynków podobne do tych, jakimi dysponują inne duże światowe strefy handlowe, jak np. 
narzędzie monetarne czy zasady pomocy państwa przystosowane do potrzeb naszego 
przemysłu, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z prawem międzynarodowym;

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja wyraża zainteresowanie producentami, 
zwłaszcza w sektorze przemysłowym, a nie jedynie konsumentami;

25. ubolewa nad tym, że we wniosku Komisji nie ma mowy o działaniach przeciwko 
dumpingowi płac i dumpingowi socjalnemu ani działaniach na rzecz zwiększenia 
uczestnictwa pracowników oraz restrukturyzacji;

Ofensywa innowacji, efektywności i zrównoważonych technologii

26. podkreśla, że strategia na rzecz innowacji, efektywności i nowych technologii, w tym 
technologii służących zrównoważonemu rozwojowi, w połączeniu z nowymi modelami 
biznesowymi, kreatywnością i zaawansowanymi technologiami produkcji posiada 
potencjał, aby odbudować i zmodernizować bazę przemysłową UE, zwiększając jej 
konkurencyjność na poziomie regionalnym i globalnym; uważa, że innowacje należy 
promować kompleksowo, uwzględniając wszystkie zainteresowane strony, od załogi 
fabryki i innowacji niezwiązanych z technologią po badania i rozwój w dziedzinie 
zaawansowanych technologii w laboratoriach badawczych; w tym kontekście zwraca 
uwagę na znaczenie proaktywnego zaangażowania pracowników w proces innowacji 
stymulujący innowacyjne firmy, które są liderami, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, 
społeczne i środowiskowe; podkreśla potrzebę stworzenia przyjaznego środowiska i 
uważa, że należy przede wszystkim zapewnić takie warunki, w których przedsiębiorstwa 
mogą funkcjonować i być konkurencyjne; uważa za konieczne wzmocnienie europejskiej 
bazy wiedzy, ograniczenie fragmentaryzacji poprzez promocję doskonałości w zakresie 
nauki i edukacji, stworzenie warunków umożliwiających przekształcanie dobrych 
pomysłów w produkty wymienne, zwiększenie dostępu innowacyjnych przedsiębiorstw 
do finansowania, tworząc warunki sprzyjające innowacji i znosząc nierówności społeczne 
i geograficzne poprzez rozpowszechnianie korzyści płynących z innowacji w obrębie całej 
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przestrzeni europejskiej; podkreśla w tym kontekście, że należy uwzględnić przede 
wszystkim doroczne sprawozdanie w sprawie innowacyjności sporządzane przez Komisję 
(Innovation Union Scoreboard 2013), ukazujące, jak innowacje wpływają na trwały 
wzrost konkurencyjności, oferujące możliwość porównania wyników badań i 
innowacyjności w poszczególnych państwach członkowskich, a także wskazujące na 
relatywnie mocne i słabe punkty poszczególnych systemów prowadzenia badań 
naukowych i innowacji;

27. uważa, że fundusze UE przeznaczone na badania i innowacje powinny działać jak 
katalizatory i powinny być wykorzystywane w synergii z różnymi funduszami i 
instrumentami europejskimi, krajowymi i regionalnymi; 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” i wzywa Komisję do zapewnienia wystarczającego 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji sektora prywatnego; 

28. z zadowoleniem przyjmuje 4-procentowy odsetek funduszy, który będzie wdrażany 
poprzez dedykowany dla MŚP instrument w ramach programu „Horyzont 2020”;

29. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja koncentruje się na ekoprojektach, zdolności 
do ponownego przetworzenia przy specyfikacjach opartych na podejściu „od kołyski do 
kołyski”, nowych kryteriach zrównoważonego rozwoju dla procesów i produktów 
budowlanych, a także wydajnym korzystaniu z zasobów w koncepcji gospodarki 
obiegowej; domaga się wniosków legislacyjnych i analiz dotyczących efektywnej 
gospodarki zasobami, aby rozpatrywać rentowność inwestycji na podstawie takich 
kryteriów jak efektywność, zyskowność i skutki długoterminowe; wzywa Komisję, aby 
nadal propagowała podejście uwzględniające cykl życia za pomocą zintegrowanej polityki 
produktowej, uwzględniającej cały cykl życia produktu (podejście „od kołyski do 
kołyski”);

30. z zadowoleniem przyjmuje obszary działania Komisji, a także możliwe PPP; jest jednak 
zaniepokojony tym, że zmiany dotyczące dużych zbiorów danych i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) nie zostały odpowiednio uwzględnione; zwraca się 
do Komisji o odpowiednie uwzględnienie tych zmian; uważa, że usługi szerokopasmowe 
mają kluczowe znaczenie dla rozwoju przemysłu w UE i mogłyby przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego UE i wzrostu zatrudnienia i dlatego propagowanie inwestycji w 
infrastrukturę szerokopasmową w celu zastosowania sieci i światłowodów 
szerokopasmowych o dużej przepustowości w sieciach dostępowych powinno nadal być 
jednym z priorytetów UE; wzywa Komisję do wspierania tworzenia klastrów w ramach 
obszarów działania, promowania synergii i efektów rozlewania się pomiędzy nimi;

31. podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 
w okresie przechodzenia na zrównoważoną gospodarkę w odniesieniu do takich obszarów 
jak dematerializacja, monitoring środowiska, wydajność transportu i logistyki, usługi 
elektroniczne i opieka zdrowotna; z zadowoleniem przyjmuje nową europejską strategię 
przemysłową na rzecz elektroniki, której celem jest podwojenie produkcji układów 
scalonych w UE do 20% globalnej produkcji; nalega na dalszą promocję 
wykorzystywania ICT w tradycyjnych sektorach przemysłowych oraz na opracowanie 
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nowych produktów i usług cyfrowych, które przyczyniałyby się do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju;

32. 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 2016 r. w obszarze 
produkcji o wartości dodanej ma priorytetowe znaczenie; zwraca się do Komisji o 
włączenie doświadczeń EPEC (Europejskie Centrum Wiedzy Specjalistycznej w zakresie 
PPP w EBI) w przyszłe PPP; zachęca również Komisję do tworzenia synergii w zakresie 
zaawansowanych technologii produkcyjnych pomiędzy państwami członkowskimi, 
instytutami przemysłowymi i badawczymi; zwraca się do Komisji o rozważenie, w jakim 
stopniu jako model mogłaby posłużyć amerykańska Krajowa Sieć Innowacji w Produkcji 
(US National Network for Manufacturing Innovation);

33. z zadowoleniem przyjmuje obszar działania dotyczący inteligentnych sieci i uważa, że 
rozszerzenie jego zakresu i dodanie kolejnych propozycji będzie miało korzystne skutki; 
zaleca, aby prace obejmowały również wspomniane przez Komisję aspekty odpowiedniej 
infrastruktury energetycznej, przechowywania energii i zdolności rezerwowej, takie jak 
wysokowydajna sieć energetyczna wspomagająca urzeczywistnienie rynku wewnętrznego 
w zakresie energii, zdolna obsługiwać odnawialne źródła energii, jak na przykład morska 
energia wiatrowa, a także zaawansowana infrastruktura cyfrowa;

34. wzywa Komisję do zaproponowania polityki klastrów i sieci klastrów w formie 
współpracy, szczególnie w łańcuchach wartości, między powiązanymi 
przedsiębiorstwami, dostawcami, usługodawcami, uczelniami wyższymi i ośrodkami 
badawczymi, co również przyczyniłoby się do naturalnego pojawiania się klastrów w 
sposób oddolny w odpowiedzi na potrzeby biznesowe lub badawcze; podkreśla znaczenie 
tworzenia klastrów transnarodowych, szczególnie w celu włączenia regionów słabszych 
pod względem strukturalnym do europejskiego przemysłowego łańcucha wartości, w 
oparciu o ogólnounijną konkurencję, zachęcającą do udziału niewystarczająco 
reprezentowane państwa/regiony oraz zapewniającą transfer wiedzy fachowej pomiędzy 
społecznościami naukowo-badawczymi ze wszystkich państw członkowskich; uważa, że 
jest to niezbędny aspekt, który należy włączyć do regionalnej polityki przemysłowej; 
zwraca uwagę, że Komisja powinna również zwracać odpowiednią uwagę na wsparcie 
istniejących klastrów; zachęca Komisję do tworzenia klastrów podnoszących wydajność 
zasobów na podstawie przyszłego ekologicznego planu działania dla MŚP;

35. z zadowoleniem przyjmuje strategię dotyczącą kluczowych technologii wspomagających, 
w której to dziedzinie UE ma dużą przewagę konkurencyjną i może wciąż ją zwiększyć, 
biorąc pod uwagę jej solidną bazę badawczo-naukową; uważa jednak, że potrzebne są 
dalsze prace dotyczące wykorzystania wyników w celu realizacji tej potencjalnej 
przewagi konkurencyjnej; popiera zaproponowane działania na rzecz poprawy 
koordynacji i synergii między strategiami politycznymi i instrumentami, w tym 
programem „Horyzont 2020”, EBI, funduszami strukturalnymi UE oraz innymi 
funduszami publicznymi i prywatnymi; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
usprawniające działania dotyczące kluczowych technologii wspomagających 
w określonych sektorach i zwiększoną współpracę transregionalną; wzywa Komisję, aby 
unikała tworzenia inicjatyw przeznaczonych wyłącznie dla określonych konsorcjów lub 
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przedsiębiorstw; zwraca uwagę na to, że finansowanie infrastruktury naukowo-badawczej 
musi być przeznaczone do wykorzystania przez wiele podmiotów i odbywać się z 
korzyścią dla nich; 

36. wzywa Komisję do rozwinięcia sieci komunikacyjnych w oparciu o projekty 
inteligentnych miast, dzięki współpracy między regionami, miastami i terytoriami, 
mającej na celu zarządzanie wspólnymi usługami oraz wydajną produkcję energii i 
wydajne z niej korzystanie poprzez wspieranie działań w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej, promujących, na przykład, budowę zaawansowanych technologicznie 
budynków o niskim zużyciu energii;

37. zwraca uwagę na dominujące ukierunkowanie programów badań i innowacji Komisji na 
„impuls technologiczny”; uważa, że istnieje powszechna potrzeba, aby wzmocnić środki i 
działania polegające na rozpoznawaniu i reagowaniu na potrzeby rynku (market pull), 
które mogą skutecznie wprowadzić rozwiązania na rynek;

38. wzywa Komisję do połączenia narzędzi polityki podażowej z narzędziami polityki 
popytowej poprzez tworzenie partnerstw innowacyjnych (takich jak partnerstwa 
dotyczące inteligentnych miast, aktywności osób starszych lub surowców) oraz rozwijanie 
„rynków pionierskich”, które mają na celu propagowanie wprowadzenia na rynek nowych 
produktów/usług, które spełniają potrzeby społeczne;

39. wzywa Komisję do opracowania strategii, która zapewni przyciąganie do Europy talentów 
z zagranicy przy jednoczesnym utrzymywaniu relacji z głównymi talentami europejskimi 
za granicą; podkreśla znaczenie nawiązania kontaktów ze społecznościami ekspatriantów 
w celu zachęcenia ich do wykorzystania ich wiedzy i kontaktów do prowadzenia 
działalności w UE;

40. wyraża opinię, że promowanie zrównoważonych form turystyki związanych z 
konsumpcją lokalnych produktów może pobudzić ożywienie działalności rolniczej i 
rzemieślniczej oraz upowszechnienie mikroprzedsiębiorstw na szczeblu lokalnym, a także 
może być ważnym motorem ekonomicznym zdolnym ożywić gospodarkę, gwarantując 
jednocześnie prawidłowe gospodarowanie środowiskiem, ochronę upraw i osiedli 
ludzkich oraz zapobieganie erozji i osuwiskom;

41. uważa, że sektor nauk biologicznych to sektor o strategicznym znaczeniu dla Unii 
Europejskiej ze względu na swój potencjał innowacyjny, miejsce w produkcji 
przemysłowej w Europie, wielkość zatrudnienia bezpośredniego i pośredniego oraz 
potencjał eksportowania produktów poza Unię; 

42. uważa, że w celu opracowania własnej polityki przemysłowej UE musi dokonać wyborów 
politycznych i skupić swoje wysiłki na sektorach strategicznych, które przynoszą 
rozwiązania problemów społecznych, przy jednoczesnym opieraniu się na europejskiej 
wiedzy fachowej; zachęca w związku z tym Komisję do opracowania strategicznego 
programu dla sektora nauk biologicznych, zgodnie z jej komunikatem zatytułowanym 
„Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. 
Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej”;

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

43. podkreśla, że jednolity rynek europejski odgrywa główną rolę jako rodzimy rynek 
przemysłu europejskiego oraz że należy opracować strategię dla rynku wewnętrznego, 
wspierającą innowacyjność motywowaną popytem, aby wspierać wprowadzanie nowych 
technologii, przyczyniając się tym samym do tworzenia nowych rynków, modeli 
biznesowych i sektorów przemysłu; podkreśla, że jest to szczególnie zasadne w 
odniesieniu do rozpowszechniania wyników działalności badawczo-rozwojowej na rynku; 
podkreśla, że przewidywalne zasady i normy na rynku wewnętrznym – stosowane w 
sposób skuteczny w państwach członkowskich – zapewniają firmą stabilną perspektywę; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do szybkiego zakończenia procesu tworzenia 
jednolitego rynku towarów, energii, telekomunikacji, transportu, produktów 
ekologicznych (jak określiła Komisja w swojej inicjatywie) i kapitału venture oraz do 
zapewnienia swobodnego przepływu naukowców, wiedzy naukowej i technologii; zwraca 
uwagę, że niezakończenie procesu tworzenia rynku wewnętrznego stanowi barierę dla 
wzrostu i wzywa Komisję do przeprowadzenia analizy oceniającej skutki kryzysu dla 
rynku wewnętrznego i do zajęcia się problemem różnic kosztów w UE, która może 
prowadzić do niekorzystnej sytuacji firm z UE w porównaniu z konkurentami spoza UE; 
ostrzega, że fragmentacja rynku wewnętrznego może doprowadzić do zakłócenia 
konkurencji między państwami członkowskimi w ramach UE; wzywa UE do zacieśnienia 
współpracy w dziedzinie prawa pracy i zachęt podatkowych; zachęca Komisję do 
propagowania korzystania z marki „Made in Europe” (wyprodukowano w Europie) w celu 
wzmocnienia jednolitego rynku i produktów pochodzących z Europy;

44. z zadowoleniem przyjmuje zamiary Komisji dotyczące opracowania horyzontalnego 
planu działania, aby zwiększyć popyt na innowacyjne towary i usługi; wzywa Komisję do 
nieustannego badania cyklu życia produktów, począwszy od surowców, a skończywszy na 
recyklingu, w celu dokonania postępów w określaniu poziomów odniesienia dotyczących 
efektywności produktów, uwzględniających stosunek kosztów do korzyści oraz potencjał 
innowacyjny; 

45. podkreśla, że zamówienia publiczne powinny być motorem innowacyjności; przypomina, 
że zamówienia publiczne stanowią integralny element polityki przemysłowej partnerów 
handlowych UE; uważa, że wytyczne dotyczące pomocy państwa powinny mieć na celu 
wsparcie konkurencyjności przemysłu UE, również poprzez wykorzystanie najlepszych 
praktyk stosowanych przez partnerów handlowych UE, propagować współpracę 
europejską oraz być otwarte na środki polityczne przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie ekologiczne, a także społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw, w tym w odniesieniu do towarów importowanych, mają ważną rolę do 
odegrania w przyjmowaniu nowych technologii; wzywa Komisję do wyznaczenia 
priorytetowych działań w celu wsparcia normalizacji i interoperacyjności dla nowo 
pojawiających się produktów, usług i technologii jako filaru dla wewnętrznej konkurencji 
w Europie oraz szans w handlu międzynarodowym;

46. uznaje, że nadzór nad rynkiem stanowi podstawowy filar w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa i jakości produktów na rynku wewnętrznym; z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowany przez Komisję pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru nad 
rynkami, podkreślając ważność roli, jaką może odgrywać oznaczenie pochodzenia, nie 
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tylko dla konsumentów, lecz także w perspektywie bardziej przejrzystej polityki 
handlowej, zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej; wzywa Komisję do wykorzystania 
potęgi i efektywności internetu w swoich działaniach dotyczących nadzoru nad rynkiem 
poprzez umożliwienie ludziom uczestnictwa i wyrażania fachowych opinii o produktach; 
podkreśla w tym kontekście znaczenie sprawnego systemu ochrony konsumenta w Unii 
Europejskiej; 

47. podkreśla, że urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego stanowi ważny element 
strategii przemysłowej UE; przypomina o znaczeniu, jakie dla MŚP ma cyfryzacja rynku 
wewnętrznego oraz rozwój handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym; uważa, że 
rynek cyfrowy i rynek nowych technologii informacyjnych stanowią szansę dla rozwoju 
przemysłowego, która nie została jeszcze w pełni wykorzystana, a Europa może to 
uczynić; podkreśla nadrzędną potrzebę dostosowania polityki UE w zakresie normalizacji 
ICT do postępów rynkowych i politycznych, co doprowadzi do osiągnięcia celów polityki 
europejskiej wymagających interoperacyjności, takich jak przedsiębiorczość 
elektroniczna, handel elektroniczny, elektroniczny transport towarowy, inteligentne 
systemy transportowe (ITS) itp.; 

48. podkreśla, że urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego powinno stanowić ważny 
element strategii przemysłowej UE; podkreśla, że należy stosować równorzędne ramy 
prawne do rynków internetowego i nieinternetowego w celu zagwarantowania uczciwej 
konkurencji i ochrony konsumentów;

49. z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję definicji sektora kulturalnego i 
kreatywnego wysokiej klasy jako sektora gospodarki obejmującego wysokiej klasy 
segmenty rynku produktów i usług i opierającego się na takich cechach jak kulturalny lub 
kreatywny charakter produktów lub usług, prestiż produktów, własność intelektualna, 
jakość produkcji, projekt i innowacyjność oraz sposób wprowadzania na rynek i 
reklamowania produktów i usług; wzywa Komisję do uznania specyfiki zawodów 
wymagających wysokich kwalifikacji w sektorach przemysłu europejskiego, które to 
zawody opierają się na czterech kryteriach: kreatywności, doskonałości zawodowej, 
wiedzy fachowej i uczenia się przez cały przebieg kariery i w których pracuje znaczna 
liczba osób w Europie;

50. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza wspierać konkurencyjność sektora 
produktów wysokiej klasy, który wytwarza 3 % PKB w Europie i jest bezpośrednio lub 
pośrednio źródłem zatrudnienia dla 1,5 mln osób, i wzywa Komisję do podjęcia działań 
zapobiegających ryzyku niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w tym sektorze, aby 
utrzymać charakterystyczne dla Europy metody produkcji i wiedzę fachową;

51. zauważa, że europejskie hutnictwo wykorzystuje 50% swoich możliwości produkcyjnych 
oraz że produkcja stali w Europie zmniejszyła się od 2008 r. o 25%;

52. zauważa, że europejski sektor motoryzacyjny, który w 2007 r. produkował 16 mln 
samochodów, w 2013 r. nie będzie w stanie wyprodukować nawet 12 mln pojazdów;

53. uważa, że biorąc pod uwagę obecny kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny, 
niezbędne są inwestycje prywatne i publiczne w ramach ogólnej strategii na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; w związku z tym wspiera ogólną reformę 
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systemu udzielania pomocy państwa poprzez zastosowanie podejścia opartego w 
większym stopniu na czynnikach społecznych i gospodarczych oraz poprzez większą 
elastyczność reguł dotyczących konkurencji, określonych w art. 101 i 102 TFUE; 
przypomina o znaczeniu uwzględniania w większym stopniu jakości wydatków 
publicznych i efektywnego gospodarowania nimi;

54. podkreśla, że polityka przemysłowa powinna w pełni korzystać z instrumentów polityki 
konkurencji w celu stworzenia równych warunków działania i wspierania 
konkurencyjnych rynków;

55. zaleca, aby Komisja oceniła, w jakim stopniu odmowa przez grupę o światowym zasięgu 
odstąpienia zakładu, który zdecydowała się zamknąć, innej grupie zainteresowanej 
ewentualnym przejęciem lub jednostce publicznej do tymczasowego zarządzania 
publicznego jest zgodne z europejskim prawem w dziedzinie konkurencji;

56. zauważa zainteresowanie Komisji reformą rynku wewnętrznego produktów 
przemysłowych; wzywa Komisję do dopilnowania, aby odnośne standardy były zgodne z 
warunkami rynkowymi;

57. docenia dążenia Komisji do wprowadzenia inteligentnych regulacji – obejmujących oceny 
skutków, oceny konkurencyjności, testy przydatności i test MŚP, w szczególności w 
odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i MŚP – mających na celu zmniejszenie obciążeń dla 
przemysłu przy zachowaniu skuteczności prawodawstwa, a także dostrzega potrzebę 
stabilności regulacyjnej, aby zachęcać do inwestycji; uważa, że obciążenia biurokratyczne 
i sprzeczne strategie polityczne są często barierą dla poprawy konkurencyjności firm 
przemysłowych i twierdzi, że działania mające na celu zmniejszenie takich obciążeń 
powinny być jednym z priorytetów politycznych; oczekuje, że Komisja przedstawi 
propozycje w tym zakresie, z konkretnymi celami; popiera spójność regulacyjną, 
przekrojowe podejście regulacyjne i priorytetyzację, jak również ulepszone testy 
konkurencyjności, które powinny być obowiązkowe i stanowić integralną część w ramach 
wytycznych dotyczących oceny skutków; apeluje do państw członkowskich o 
wykorzystanie testów MŚP i ulepszonych testów konkurencyjności również na szczeblu 
krajowym; z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji, aby ocenić skumulowane skutki 
prawodawstwa w przemyśle stalowym i wzywa Komisję do dalszego rozwijania 
metodologii, a także do zidentyfikowania innych sektorów, które mogłyby skorzystać z 
takiego podejścia; 

58. zachęca do dalszej analizy możliwości, jakie zapewnia procedura powiadamiania 
ustanowiona w dyrektywie 98/34, i proponuje, aby państwa członkowskie wprowadziły 
test konkurencyjności do ocen skutków prowadzonych w ramach krajowych procedur 
ustawodawczych na etapie opracowywania prawa, w szerszych ramach „testu jednolitego 
rynku”, o którego wprowadzenie Parlament zwrócił się w rezolucji z dnia 7 lutego 2013 
r., formułując zalecenia dla Komisji w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem;

59. wzywa do szybkiego wprowadzenia w życie programu Small Business Act w celu 
wsparcia MŚP w Europie; zwraca uwagę na znaczenie Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości dla wspierania MŚP w unijnym handlu transgranicznym; podkreśla 
znaczenie wspierania małych firm i pomagania im w przejściu do grupy średnich 
przedsiębiorstw, a MŚP w przejściu do grupy większych firm, aby ułatwić im 
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konkurowanie na rynku globalnym; zwraca uwagę na korzyści gospodarcze płynące z 
budowania powiązań między firmami w niektórych sektorach, np. w przemyśle 
obronnym, aby osiągnąć ekonomię skali i realizować wspólne projekty przemysłowe;

60. uważa, że lepszy, mniej kosztowny i szybszy dostęp MŚP do procedur 
antydumpingowych jest kluczem do skuteczniejszej ochrony MŚP przed nieuczciwymi 
praktykami ze strony partnerów handlowych; wzywa Unię Europejską do uwzględnienia 
tej kwestii w ramach reformy instrumentów ochrony handlu;

61. wzywa UE do waloryzacji swojej produkcji przemysłowej przez udzielenie konsumentom 
bardziej precyzyjnych informacji dotyczących pochodzenia produktów z Unii i produktów 
importowanych z państw trzecich oraz przez wymóg poszanowania oznaczeń 
geograficznych europejskich produktów spożywczych w państwach trzecich;

62. przypomina, że rozwój technologiczny to wrażliwy i delikatny sektor; uważa, że prawa 
własności intelektualnej stanowią niezbędny element gospodarki opartej na wiedzy oraz 
solidnej polityki przemysłowej, która może wspierać innowacje i badania oraz wzmocnić 
przemysł europejski; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje utworzenie jednolitego 
patentu unijnego i wzywa państwa członkowskie do jego niezwłocznego wdrożenia; 
uważa, że proces, który doprowadził do jego utworzenia powinien być podawany jako 
przykład dobrych praktyk w dziedzinie zacieśniania integracji przemysłu i rynku 
wewnętrznego; jest zaniepokojony, że obecne przepisy dotyczące ochrony praw własności 
intelektualnej często nie spełniają swojej roli, jaką jest zachęcanie do innowacji; uważa, 
że zwiększona przejrzystość, innowacyjne zarządzanie i stosowanie licencji mogą 
przynieść szybsze rozwiązania rynkowe; z zadowoleniem przyjmuje prace, które Komisja 
rozpoczęła w tym kontekście; zwraca się do Komisji Europejskiej i państw członkowskich 
o wzmocnienie również ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności celem 
zwalczania fałszerstwa i szpiegostwa przemysłowego; podkreśla, że potrzebne są nowe 
struktury zarządzania oraz fora dla ochrony praw własności intelektualnej na szczeblu 
międzynarodowym; wzywa Komisję do opracowania europejskiej strategii ochrony 
tajemnicy handlowej;

63. podkreśla znaczenie egzekwowania praw własności intelektualnej w środowiskach 
fizycznym i cyfrowym dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy w sektorach przemysłu 
europejskiego; w tym względzie z zadowoleniem przyjmuje trwającą reformę unijnego 
systemu znaków towarowych, która może przyczynić się do zwiększenia ochrony znaków 
towarowych w internecie, poza internetem i na całym rynku wewnętrznym;

64. popiera przeprowadzaną reformę systemu prawa znaków towarowych, która poprawi 
ochronę znaków towarowych w internecie, poza nim i na całym rynku wewnętrznym oraz 
w handlu międzynarodowym;

65. 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;

66. wzywa Komisję do zaproponowania przepisów, które umożliwią europejskim 
przedsiębiorstwom produkowanie leków generycznych i biopodobnych w UE w okresie 
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obowiązywania dodatkowego świadectwa ochronnego po wygaśnięciu ochrony 
patentowej, w celu przygotowania się do natychmiastowego wprowadzenia ich na rynek 
po wygaśnięciu dodatkowego świadectwa ochronnego lub w celu prowadzenia eksportu 
do krajów, w których nie obowiązuje ani patent, ani dodatkowe świadectwo ochronne; 
uważa, że takie przepisy mogłyby przyczynić się do unikania outsourcingu produkcji oraz 
wspierania tworzenia miejsc pracy w UE, a także do tworzenia równych warunków 
działania dla przedsiębiorstw europejskich i konkurencyjnych przedsiębiorstw z państw 
trzecich;

67. podkreśla, że stosunki zewnętrzne wykraczają poza porozumienia podpisane w ramach 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) i że UE i państwa członkowskie – przy określaniu 
zewnętrznego wymiaru polityki przemysłowej – powinny uzgodnić wspólne stanowiska, 
aby zapewnić równe warunki na szczeblu globalnym;

68. zwraca uwagę na fakt, że we wspólnym komunikacie z dnia 7 lutego 2013 r. 
zatytułowanym „Strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego: 
otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń”1 wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka 
Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zobowiązała się 
do opracowania polityki i narzędzi w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz do 
wsparcia zasobów przemysłowych i technologicznych w obszarze bezpieczeństwa 
cybernetycznego; uważa, że taką politykę należy pilnie wdrożyć i rozszerzyć jej zakres w 
celu zapewnienia ochrony przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, przed 
cyberprzestępczością;

69. podkreśla potrzebę poprawienia konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich na rynku 
światowym; zauważa znaczenie strategii handlowej UE; apeluje do Komisji, aby w 
świetle coraz większej konkurencji ze strony partnerów handlowych UE zreorganizowała 
swoją politykę handlową celem zadbania o to, by polityka handlowa UE oraz jej polityka 
w zakresie konkurencji była zgodna z celami europejskiej polityki przemysłowej oraz by 
nie osłabiała potencjału firm europejskich w zakresie innowacyjności i konkurencyjności; 
zwraca się do Komisji, a także do wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel, o 
opracowanie strategii włączenia paneli MŚP do misji UE; zauważa, że te panele MŚP 
powinny uwzględniać prace izb handlowych, a także uwzględniać doświadczenia 
europejskich centrów biznesu; zwraca się do Komisji i państw członkowskich, aby 
zacieśniły współpracę na rzecz wspierania przedsiębiorstw na rynkach zewnętrznych; 
wzywa je do priorytetowego potraktowania w szczególności instrumentów pomocy MŚP 
oraz do scentralizowania informacji dla MŚP dzięki ustanowieniu pojedynczego punktu 
kontaktowego w całej UE; wzywa Komisję do zadbania o to, by ulepszony test 
konkurencyjności stanowił część ocen skutków umów handlowych oraz ocen skutków 
skumulowanych;

70. zauważa, że koszty środowiskowe ponoszone przez przemysł europejski prowadzą coraz 
częściej do sytuacji, w której europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe inwestują poza 
Unią Europejską;

71. podkreśla znaczenie norm środowiskowych i socjalnych w dwustronnych umowach 
handlowych oraz wielostronnych stosunkach handlowych dla ustanowienia uczciwego i 

1 JOIN(2013) 1 final - 7.2.2013.
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godziwego handlu oraz równych warunków działania na skalę globalną; wzywa Komisję, 
aby przy podpisywaniu nowych umów handlowych lub zmienianiu istniejących zadbała o 
równe warunki dla podmiotów z UE i podmiotów spoza UE;  podkreśla, że UE powinna 
podjąć konkretne kroki w celu rozwiązania kwestii konkretnych zakłóceń, które szkodzą 
europejskim interesom przemysłowym, oraz że powinna wprowadzić zasadę wzajemności 
w stosunkach handlowych, w szczególności w odniesieniu do dostępu do rynków 
zamówień publicznych, oraz poprawić zdolność reagowania, co mogłoby pomóc w 
otwarciu rynków;

72. przypomina Komisji, że niski poziom płac i ochrony środowiska stanowią bardzo ważne 
elementy konkurencji międzynarodowej i że należy pilnie dostosować te czynniki do 
wyższych standardów, aby umożliwić prawdziwą reindustrializację UE; wzywa zatem 
Komisję do negocjowania wiążących zobowiązań w dziedzinie praw pracowniczych i 
ochrony środowiska w ramach umów o wolnym handlu z państwami trzecimi; 

73. zwraca uwagę na propozycję Komisji dotyczącą modernizacji unijnych instrumentów 
handlowych w dziedzinie obrony, które są kluczowymi elementami polityki 
przemysłowej; wyraża nadzieję, że ta modernizacja może poprawić jej efektywność; w 
związku z tym zwraca się do Komisji, by nie osłabiała tych instrumentów de iure ani de 
facto, ale wręcz przeciwnie, by je wzmacniała dla skuteczniejszej i szybszej ochrony 
przedsiębiorstw europejskich, niezależnie od ich wielkości, przed nielegalnymi lub 
nieuczciwymi praktykami handlowymi;

74. przypomina o konieczności stosowania, w każdym uzasadnionym przez okoliczności 
przypadku, instrumentów ochrony handlowej wobec państw, które naruszają reguły 
handlu międzynarodowego lub umowy o wolnym handlu zawarte z Unią; oraz domaga się 
ułatwienia MŚP dostępu do postępowań antydumpingowych oraz aby były one szybsze, 
mniej kosztowne oraz zapewniały lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami;

75. podkreśla znaczenie badań i innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich 
na rynkach światowych i podkreśla potrzebę lepszego przewidywania przez 
przedsiębiorstwa europejskie wymogów obowiązujących na rynkach krajów trzecich, aby 
lepiej odpowiadać na światowy popyt;

76. uważa za niezbędne, aby w ramach ożywienia swojej polityki przemysłowej Unia 
dysponowała instrumentami umożliwiającymi:
– prowadzenie bardziej aktywnej polityki antydumpingowej i reagowanie między innymi 

na nadużycia w finansowaniu eksportu przez niektóre państwa trzecie,
- prowadzenie prawdziwej polityki kursowej chroniącej europejskie interesy handlowe,

– rozpowszechnienie koncepcji „sprawiedliwej wymiany” opartej na wzajemnym 
poszanowaniu norm społecznych, środowiskowych, kulturowych lub związanych z 
poszanowaniem praw człowieka w ramach międzynarodowej wymiany handlowej;

77. wzywa Komisję, aby w odniesieniu do umów handlowych poprawiła znacznie swoją 
ocenę, w szczególności jeśli chodzi o ocenę wpływu z uwzględnieniem pojęcia 
konkurencyjności sektora przemysłowego, przez przeprowadzanie analiz ex post oraz 
skumulowanych analiz skutków dla konkurencyjności przemysłu wszystkich umów, które 
zostały zawarte lub są negocjowane; podkreśla znaczenie transatlantyckich partnerstw 
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handlowo-inwestycyjnych (TTIP) dla reindustrializacji Europy, celów wzrostu i 
zatrudnienia, partnerstw, które mają potencjał uproszczenia iż zwiększenia eksportu 
europejskich produktów przemysłowych, zwiększenia konkurencyjności przemysłu przez 
podniesienie międzynarodowych standardów produkcji oraz zredukowanie kosztów 
importu surowców i materiałów przetworzonych dla przedsiębiorstw produkcyjnych; 
uważa, że TTIP, podobnie jak pozostałe umowy handlowe, powinny zawierać rozdział 
poświęcony kwestiom energii, jeśli miałyby one wpłynąć na rynek wewnętrzny; wzywa 
Komisję, aby poprzez zniesienie ceł zapewniała lepszy dostęp do rynku usług i inwestycji, 
wzmacniała współpracę regulacyjną, gwarantowała poprawę zasad udzielania zamówień 
publicznych i ochronę własności intelektualnej oraz by aktywnie realizowała te cele w 
ramach polityki konkurencji i w związku z energią i towarami; podkreśla potrzebę 
skoordynowania przepisów, a także zmniejszenia obciążeń regulacyjnych i 
administracyjnych, zgodnie z zamierzeniami TTIP, co należałoby zrealizować przy 
ścisłym uwzględnieniu i ochronie wysokich norm socjalnych i środowiskowych oraz praw 
pracowników; podkreśla, że ewentualne zawarcie transatlantyckich partnerstw 
handlowych i inwestycyjnych doprowadzi do stworzenia szerokiej przestrzeni 
gospodarczej, co z kolei wzmocniłoby stosunki UE i posłużyłoby jako mechanizm 
zwielokrotniający bezpośrednie inwestycje zagraniczne w UE; 

78. wzywa Komisję, by przeanalizowała przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie związki 
zawodowe mogą składać skargi handlowe, biorąc pod uwagę, że zakłócenia handlu mogą 
negatywnie wpłynąć na przemysł i tym samym pracowników, oraz by zaproponowała 
takie same rozwiązanie dla UE;

79. podkreśla, że w zawieranych w przyszłości umowach handlowych, umowach 
inwestycyjnych i umowach o własności intelektualnej należy wzmocnić pozycję 
przemysłowego łańcucha wartości w Europie i w tym zakresie należy już na etapie 
udzielania mandatu uwzględniać odpowiednie ukierunkowanie strategiczne;

80. wzywa Komisję do opracowania europejskiej strategii eksportu dotyczącej technologii 
zasobo- i energooszczędnych oraz odpowiednich usług, która obejmowałaby dyplomację 
normalizacyjną w celu zagwarantowania propagowania norm europejskich na całym 
świecie;

81. przypomina, że standardy i przepisy techniczne mają podstawowe znaczenie dla 
zapewnienia UE przewodniej roli w innowacyjnych sektorach, w tym w sektorze 
technologii ekologicznych; wzywa zatem Komisję do umocnienia zdolności UE do 
tworzenia międzynarodowych standardów i norm technicznych w innowacyjnych 
sektorach; zachęca również Komisję do usprawnienia współpracy z najważniejszymi 
państwami trzecimi – szczególnie z państwami z grupy rynków wschodzących – w celu 
przyjęcia wspólnych standardów i norm technicznych;

Finansowanie i odnowa przemysłu

82. dostrzega ograniczanie udzielania kredytów przez banki i negatywny wpływ tego 
zjawiska, w szczególności na MŚP; wyraża ubolewanie, że takie ograniczenia stosowane 
są również wobec instrumentów  finansowych udostępnianych przez Unię Europejską i 
jest zdania, że Komisja powinna zażądać sprawozdań rocznych od odpowiedzialnych za 
to pośredników finansowych; z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w 
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sprawie długoterminowego finansowania; podkreśla konieczność poprawy solidności i 
wiarygodności sektora bankowości w UE poprzez wprowadzenie pakietu Bazylea III, unii 
bankowej i EMS; podkreśla, że istotne jest, aby nasi międzynarodowi partnerzy również 
przyjęli pakiet Bazylea III; zwraca uwagę, że inwestowanie w przemysł to długotrwała 
inwestycja; domaga się od Komisji i państw członkowskich poprawy ram prawnych i 
finansowych, aby uczynić je bardziej jasnymi i przewidywalnymi, a tym samym, by 
sprzyjały one inwestowaniu w przemysł;

83. uważa, że należy zbadać nowe alternatywne i kreatywne kierunki finansowania, 
zwłaszcza w odniesieniu do finansowania ze środków prywatnych oraz inwestycji 
kapitałowych; zwraca uwagę, że propagowanie znajomości zagadnień finansowych 
również odgrywa ważną rolę w tym względzie i należy włączyć znajomość zagadnień 
finansowych do szkolnych programów nauczania;

84. podkreśla wagę instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność i MŚP, tak by przedsiębiorcy dysponowali środkami potrzebnymi do 
wprowadzania na rynek innowacyjnych pomysłów;

85. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji na rzecz stworzenia razem z EBI 
wspólnych instrumentów finansowych i odnotowuje zatwierdzenie jej przez Radę 
Europejską w czerwcu 2013 r.; wyraża zadowolenie z powodu planów Komisji i EBI 
przedstawienia Radzie Europejskiej ogólnego raportu dotyczącego realizacji tej 
inicjatywy przed posiedzeniem w październiku 2013 r. i obejmującego cele ilościowe, 
instrumenty oraz harmonogram;

86. zwraca się do Rady o niezwłoczne określenie – w porozumieniu z Komisją i EBI – 
parametrów potrzebnych do opracowania takich instrumentów w celu uzyskania istotnego 
efektu dźwigni; podkreśla, że instrumenty te powinny zacząć funkcjonować przed końcem 
2013 r.;

87. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie kapitału EBI oraz niedawno opublikowane przez 
bank wytyczne dotyczące pożyczek związane z nowymi normami emisji (550 gram CO2 
na kilowatogodzinę (G/kWh); jest zdania, że EBI może przyczynić się do zmniejszenia 
problemów fragmentaryzacji rynków finansowych UE; apeluje do EBI o dalsze badanie 
rozwoju nowych modeli kredytowych dostosowanych do potrzeb przemysłu; apeluje do 
EBI o zrealizowanie planu zwiększenia aktywności kredytowej w UE o ponad 50 % w 
latach 2013–2015;

88. zauważa, że pomocniczość zakłada duże zróżnicowanie polityki fiskalnej, jak również 
systemów pożyczkowych i pomocowych w całej Europie; 

89. wzywa Komisję do zbadania, jak można wykorzystać rynek papierów wartościowych 
zabezpieczonych aktywami, jak również formy alternatywnego finansowania przy 
odpowiednim nadzorze ostrożnościowym, aby ułatwić finansowanie MŚP; zwraca uwagę 
na rolę, jaką mogą odegrać banki rozwoju przedsiębiorczości i banki infrastruktury 
poprzez inwestowanie w emitowane przez banki strukturyzowane obligacje 
zabezpieczone i połączenie takich inwestycji z wyższymi celami w zakresie udzielania 
kredytów MŚP; 
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z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący prywatno-prywatnych partnerstw 
kredytowych, w ramach których towarzystwo ubezpieczeniowe i bank współpracują przy 
udzielaniu krótko- i długoterminowych kredytów;

90. uważa, że ważne jest pobudzanie nowych innowacyjnych modeli finansowania dla MŚP, 
w szczególności tych o dużym potencjale wzrostu; wskazuje na kwitnący rozwój 
inicjatyw finansowania społecznościowego oraz e-platform dla kredytów w Europie, a 
także finansowych i pozafinansowych korzyści, jakie MŚP oraz przedsiębiorcom przynosi 
tego typu finansowanie, takich jak zapewnianie funduszy na rozruch, zatwierdzanie 
produktów, opinie klientów o produktach, a także stabilna i zaangażowana struktura 
udziałów; 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, 
co również dotyczy kwestii ochrony inwestorów; wzywa Komisję do rozważenia 
udostępnienia ograniczonych funduszy dla serwisów finansowania społecznościowego, 
jak to zrobiły niektóre państwa członkowskie;

91. wzywa Komisję do wspierania tworzenia lokalnych rynków obligacji dla MŚP w celu 
zapewnienia odpowiedniego finansowania długoterminowego, zwłaszcza w regionach 
mających ograniczony dostęp do kredytów; uważa, że lokalne rynki obligacji, takie jak 
giełda papierów wartościowych w Stuttgarcie, mogłyby posłużyć jako potencjalny wzór;

92. wzywa Komisję do wspierania rozwoju krajowych banków inwestycyjnych dla MŚP i do 
umożliwienia istniejącym bankom rozszerzenia ich działalności na inne państwa 
członkowskie oraz zaangażowania w finansowanie projektów poza granicami ich państw, 
opracowując wytyczne umożliwiające obejście rozpowszechnionego zjawiska zapaści 
kredytowej;

93. uważa, że opóźnienie płatności stanowi źródło braku stabilności i utraty konkurencyjności 
dla przedsiębiorstw, w szczególności dla MŚP; pochwala te państwa członkowskie, które 
dokonały pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach, i wzywa do 
pełnego jej wdrożenia w całej UE; uznaje, że europejskie wsparcie i instrumenty 
finansowe cierpią z powodu niedostatecznego uznania przez podmioty gospodarcze, w 
szczególności przez MŚP; domaga się utworzenia na wszystkich terytoriach europejskich 
punktu kompleksowej obsługi celem scentralizowania skierowanych do MŚP informacji 
dotyczących europejskich możliwości finansowania; podkreśla znaczenie tworzenia sieci 
powiązanych pośredników w celach niekomercyjnych, aby tworzyć i wspierać MŚP, a 
także udzielać im pożyczek i porad, w celu rozwijania ducha przedsiębiorczości;

94. uważa, że nieuczciwa konkurencja podatkowa między państwami członkowskimi nie 
służy rozwojowi silnej europejskiej polityki przemysłowej; 

95. wspiera ściślejszą koordynację opodatkowania przedsiębiorstw w UE poprzez stworzenie 
jednolitej podstawy opodatkowania.

96. zwraca się do Komisji, aby przeprowadziła analizę parametrów konkurencyjności 
pozacenowej działalności przemysłowej na terenie Unii Europejskiej (terminy dostaw, 
patenty, jakość produktów, serwis posprzedażowy, jakość sieci transportowej, 
energetycznej, cyfrowej itp.) przez regularne porównywanie ich z parametrami innych 
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regionów świata; zwraca się do Komisji, aby prowadziła stałą analizę oceny 
konkurencyjności makroekonomicznej na terenie Unii Europejskiej, w szczególności pod 
względem sieci transportowych, energetycznych i cyfrowych, z badaniem 
długoterminowego finansowania infrastruktury – nowej i wymagającej odnowienia – 
niezbędnej do zapewnienia trwałej konkurencyjności Unii Europejskiej;

97. podkreśla znaczenie kapitału wysokiego ryzyka i sieci aniołów biznesu, szczególnie dla 
kobiet; wzywa do szybkiego wdrożenia „portalu internetowego dla kobiet-
przedsiębiorców”; z zadowoleniem przyjmuje wsparcie UE dla tworzenia sieci aniołów 
biznesu oraz inkubatorów; z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza ustanowienie 
instrumentu kapitałowego w ramach programu „Horyzont 2020” i COSME w celu 
przyczynienia się do zwiększenia ilości i jakości dostarczanych kapitałów wysokiego 
ryzyka; uważa, że Europejski Fundusz Inwestycyjny ma kluczową rolę do odegrania w 
rozwijaniu rynków kapitału wysokiego ryzyka, w szczególności w zakresie 
rozpowszechniania nowych technologii; uważa, że należy znieść rozróżnienie podatkowe 
między kapitałem własnym a zobowiązaniami;

98. wzywa Komisję do przeprowadzenia badania dotyczącego efektów mnożnikowych 
przodujących zakładów (leading competence units) z punktu widzenia możliwości 
budowania sieci produkcyjnych, tworzenia wartości dodanej oraz zatrudnienia; uważa, że 
zakłady przodujące nie powinny być definiowane tylko z punktu widzenia swojej 
wielkości, lecz raczej ze względu na szereg innych kryteriów, takich jak nakierowanie na 
rynki międzynarodowe, pewien konkretny minimalny udział w rynku krajowym i 
światowym, intensywność prac rozwojowych i badawczych, a także współpraca z dużą 
siecią przedsiębiorstw; jest zdania, że badanie takie mogłoby przede wszystkim podkreślić 
powiązania między zakładami przemysłowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a 
tym samym osłabić niektóre stereotypy w stosunku do bazy przemysłu przetwórczego;

Pozyskiwanie umiejętności i siły roboczej potrzebnych do odnowy przemysłu

99. uważa, że od początku kryzysu ok. 5,5 tys. europejskich przedsiębiorstw przemysłowych 
przeszło „restrukturyzację”, w wyniku której zlikwidowano ok. 2,7 mln miejsc pracy;

100. 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, izbami i organizacjami 
młodzieżowymi, w kontekście włączania osób młodych w szeregi pracowników; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do zintensyfikowania dialogu społecznego zarówno 
branżowego, jak i w ramach przedsiębiorstw; uważa, że zaangażowanie partnerów 
społecznych na jak najwcześniejszym etapie procedury ustawodawczej przyniosłoby 
znaczne korzyści; wzywa również Komisję do promowania roli partnerów społecznych 
na jej szczeblu, z uwzględnieniem zróżnicowania systemów krajowych; wzywa 
partnerów społecznych do podejmowania, kiedy jest to możliwe, dialogu na szczeblu 
UE;

101. 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, propagowanych zwłaszcza wśród kobiet, oraz 



RR\1013732PL.doc 27/73 PE510.843v02-00

PL

wspierania przedsiębiorczości; opowiada się za włączeniem tych kwestii do programu 
szkół; wspiera rozwój szkoleń zawodowych i systemów praktyk zawodowych oraz 
odpowiedniej siatki bezpieczeństwa socjalnego wraz z polityką drugiej szansy; uważa, że 
istotną rolę powinny przy tym odgrywać programy i instrumenty Unii Europejskiej takie 
jak „Horyzont 2020” i Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);

102. jest zdania, że wspieranie wykwalifikowanej siły roboczej stanowi dużą korzyść dla 
Europy i jest ważną siłą napędową rozwoju inwestycji w badania i rozwój; domaga się 
zwrócenia szczególnej uwagi na wsparcie edukacji w celu stworzenia czołowych 
akademickich ośrodków badawczych o najwyższej renomie na świecie;

103. uważa, że innowacje w miejscu pracy, rozwój kompetencji, kreatywni i autonomiczni 
pracownicy oraz praca zespołowa są ważnymi czynnikami, zarówno w zakresie rozwoju 
socjalnego, jak i wyników ekonomicznych przedsiębiorstw; podkreśla, że należy 
rozwijać demokratyzację w miejscu pracy, w tym aktywne uczestnictwo przedstawicieli 
pracowników oraz związków zawodowych; wzywa państwa członkowskie lub 
zainteresowane podmioty regionalne do utworzenia ram ustawicznego kształcenia się 
oznaczającego prawo pracowników do szkolenia i inne systemy, które gwarantują, że 
umiejętności pracowników odpowiadają rosnącemu zapotrzebowaniu w danym sektorze 
oraz można je dostosować do nowego rynku lub, w razie utraty zatrudnienia przez daną 
osobę, będą one użyteczne w innym sektorze przemysłowym; zwraca uwagę, że 
pracodawcy i pracownicy ponoszą wspólną odpowiedzialność w zakresie uczenia się 
przez całe życie; zauważa ponadto, że dostęp do informacji i konsultacje w miejscu pracy 
to prawo podstawowe ustanowione w traktacie; 

104. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi w ramach odpowiednich sektorów w celu opracowywania średnio- i 
długoterminowych prognoz dotyczących umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, w 
szczególności poprzez utworzenie europejskich rad umiejętności branżowych;

105. wzywa państwa członkowskie do rozwiązania problemu niedoborów e-umiejętności na 
wszystkich poziomach edukacji poprzez uczenie się przez całe życie, jako że projekty 
ICT mogą mieć, w perspektywie długoterminowej, duży wpływ na rozwój przemysłu w 
sektorach realizujących cele związane z efektywnością energetyczną, planami w 
dziedzinie ochrony środowiska, bezpieczeństwem oraz na inne możliwości w zakresie 
komunikacji (np. skuteczne i inteligentne systemy transportowe, systemy komunikacji 
między osobami, między osobą i maszyną oraz między maszynami);

106. podkreśla, że wysoki poziom inżynierii oraz technologii informacyjnej zwiększa 
odporność zatrudnienia; wzywa państwa członkowskie, by przy wsparciu Komisji 
rozważyły ustanowienie krajowych celów w zakresie zwiększenia liczby studentów 
studiujących nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę; uważa, że utworzenie 
krajowych, regionalnych i europejskich platform umożliwiających wymianę najlepszych 
praktyk w dziedzinie nauczania nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki 
między regionami, uniwersytetami i gałęziami przemysłu może być korzystne przy 
ustanawianiu celów w tym zakresie; jest także zdania, że europejskie platformy, w 
przypadku ich utworzenia, mogą odegrać istotną rolę w zapoczątkowaniu koordynacji 
platform krajowych i ich wzajemnej współpracy na szczeblu europejskim; podkreśla, że 
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podstawowe umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT) należy wspierać w tym kontekście także w szkołach i w ramach programów 
szkoleń zawodowych;

107. 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;

108. 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; podkreśla, że w szczególności należy 
zdecydowanie poszerzyć program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”;

109. sugeruje mobilizację ogółu dostępnych instrumentów finansowych i normatywnych na 
rzecz relokalizacji gospodarki i apeluje o tworzenie ośrodków informacji mających 
wskazywać przedsiębiorcom korzyści płynące z utrzymania działalności w Europie lub 
ponownego przeniesienia jej do Europy, dlatego że krótsze łańcuchy dostaw prowadzą 
do nabywania lokalnych produktów i większej wydajności sektora produkcji, 
zwiększając jednocześnie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku; domaga się 
optymalizacji korzystania z sieci EURES w celu wykorzystywania kompetencji młodych 
Europejczyków poszukujących pracy; wzywa państwa członkowskie do sprawniejszego 
wdrażania dyrektywy usługowej i wyeliminowania zjawiska dumpingu socjalnego;

110. podkreśla, że kształcenie jest podstawowym wymogiem i musi być dostępne dla 
wszystkich – począwszy od szkoły podstawowej do wykształcenia wyższego;

111. 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;

112. z zadowoleniem przyjmuje decyzję wprowadzenia gwarancji dla młodzieży i związane z 
tym plany oraz gotowość państw członkowskich do przeznaczenia na nią środków 
finansowych w celu walki z bezrobociem wśród osób młodych; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt promowania sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego; podkreśla, że 
brak włączenia przygotowania zawodowego do polityki zatrudnienia w niektórych 
państwach działa na jego szkodę; wzywa Komisję, aby opracowała wspólne wskaźniki 
inwestycji społecznych, szczególnie w odniesieniu do bezrobocia wśród osób młodych; 
wzywa branżę przemysłową do aktywnego wdrażania gwarancji dla młodzieży na 
szczeblu krajowym w poszczególnych państwach oraz oferowania w miarę możliwości 
wartościowego zatrudnienia lub praktyk zawodowych osobom młodym oraz do 
organizowania wartościowych staży z godnym wynagrodzeniem; wzywa państwa 
członkowskie do uatrakcyjnienia przygotowania zawodowego w środowisku 
przedsiębiorstw, korzystając różnych środków;



RR\1013732PL.doc 29/73 PE510.843v02-00

PL

113. 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 oraz innymi zainteresowanymi stronami, takimi 
jak izby; zauważa trudności w zwiększaniu kompatybilności europejskiego systemu 
transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) i europejskiego 
systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS); podkreśla 
także wagę, jaką należy przywiązywać do możliwości porównywania ze sobą 
poszczególnych krajowych systemów kształcenia zawodowego oraz do ich większej 
kompatybilności, co ułatwi mobilność na rynku pracy w obrębie tych kategorii zawodów;

114. zwraca uwagę, że średnie szkoły techniczne i systemy szkolenia zawodowego odgrywają 
zasadniczą rolę i wspiera inicjatywy Komisji na rzecz rozwoju międzynarodowych 
wymian pomiędzy państwami członkowskimi; 

115. uważa, że należy poprawić wizerunek kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez 
podkreślanie ich rzeczywistej wartości, a także poprzez powiązanie ich z możliwym 
przeniesieniem się na uniwersytet lub do innej placówki kształcenia wyższego; zauważa, 
że wymaga to także podwyższenia przez państwa członkowskie stopnia w klasyfikacji 
krajowych ram jakości w odniesieniu do wysokiej jakości kwalifikacji w zakresie 
kształcenia zawodowego i szkoleń; podkreśla znaczenie podnoszenia kompetencji 
edukacyjnych w celu podniesienia jakości rozwoju nowego rzemieślnictwa, również 
poprzez działania na szczeblu europejskim, zmierzające do ujednolicenia polityki w 
zakresie zasobów ludzkich, począwszy od kształcenia podstawowego;

116. wzywa państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia – we współpracy z 
partnerami społecznymi – programów doradztwa zawodowego dla młodych ludzi w 
dyscyplinach naukowych i technologicznych, by promować rozwój rentownej i 
zrównoważonej gospodarki, a także stosowania środków informowania i podnoszenia 
wiedzy o zagadnieniach ekologicznych i środowiskowych, zarówno w systemie 
kształcenia formalnego, jak i w ramach środków przedsiębranych przez władze szczebla 
lokalnego i regionalnego;

117. uważa, że dalsze ułatwianie swobodnego przepływu pracowników, za pomocą takich 
instrumentów jak wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych i uczenie się przez całe 
życie, w szczególności w przypadku pracowników ze słabszych grup społecznych, daje 
duże możliwości, jeżeli chodzi o łagodzenie skutków niedoborów wykwalifikowanej siły 
roboczej i napędzanie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu;

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

119. oczekuje, że środki i działania promujące przedsiębiorczość na szczeblu europejskim lub 
krajowym będą dotyczyły wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, spółdzielni, działalności 
rzemieślniczych, przedstawicieli wolnych zawodów i przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej;

120. podkreśla, że strategią RISE powinna rządzić zasada „jednakowej płacy za jednakową 
pracę”, tak aby zagwarantować zarówno równość płci w miejscu pracy, jak i równe 
warunki dla pracowników zatrudnionych na podstawie różnego rodzaju umów;
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121. zwraca uwagę, że każdego roku w Europie kobiety stanowią ponad połowę osób 
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych; odkreśla pozytywny wpływ, jaki 
miałoby wniesienie do przedsiębiorstw umiejętności wykwalifikowanych kobiet, w 
szczególności na wzrost, produktywność i konkurencyjność europejskiego przemysłu; 
wzywa w związku z tym podmioty gospodarcze, edukacyjne i społeczne, a także 
Komisję do promowania i zwiększania roli kobiet w sektorach przemysłowych w 
Europie;

122. podkreśla wagę, jaką należy przywiązywać do konieczności unikania tradycyjnej 
nierównowagi płci w sektorze przemysłowym; jest zdania, że należy ją zniwelować, tak 
aby zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogli w pełni uczestniczyć w rynku pracy, w 
szczególności w świetle dotykających Unię problemów demograficznych;

123. przypomina o istotnej roli pracowników płci żeńskiej w RISE; podkreśla, że 
nieuwzględnienie aspektu płci w polityce przemysłowej pogłębia nierówności ze 
względu na płeć; jest zdania, że należy ją zniwelować, tak aby zarówno kobiety, jak i 
mężczyźni mogli w pełni uczestniczyć w rynku pracy, w oparciu o zasadę jednakowej 
płacy za jednakową pracę; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, aby 
pracownicy płci żeńskiej nie byli niedostatecznie reprezentowani na szkoleniach, w 
projektach i programach na temat transformacji ekologicznej, a nawet z nich wykluczani 
oraz zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia aspektu płci w polityce; wzywa państwa 
członkowskie do zastosowania środków umożliwiających pogodzenie życia rodzinnego z 
życiem zawodowym w celu zapewnienia kobietom jak najlepszych szans na 
nieprzerwany i stały rozwój kariery;

124. zauważa, że przejście na gospodarkę niskoemisyjną nie tylko spowoduje powstanie 
nowych miejsc pracy w nowych sektorach gospodarki, lecz może także doprowadzić do 
utraty miejsc pracy w obszarze mniej zrównoważonej działalności; zaleca zatem, by 
ustanowić narzędzia umożliwiające terminowe przewidywanie zmian oraz wzmocnić ich 
skuteczność w celu zagwarantowania płynnego przejścia z jednego miejsca pracy do 
drugiego;

125. wzywa Komisję do opracowania i propagowania zestawu narzędzi dla zrównoważonej 
polityki przedsiębiorstwa (łącznie ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, 
sprawozdawczością w zakresie zrównoważonego rozwoju, działaniami mającymi na celu 
propagowanie modeli produkcji niskoemisyjnej lub małoodpadowej);

126. podkreśla znaczenie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, będącej 
podstawowym narzędziem jego polityki, w której dużą wagę przywiązuje się do 
wydajnego wykorzystywania zasobów, do aspektów społecznych związanych z relacją ze 
wspólnotą, z pracownikami i z ich przedstawicielami, do aspektów gospodarczych 
dotyczących prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem;

127. wzywa państwa członkowskie do tego, aby w dialogu z partnerami społecznymi oraz 
innymi zainteresowanymi stronami rozważyły uelastycznienie godzin pracy w okresach 
pogorszenia koniunktury gospodarczej;

128. proponuje, aby do porządku obrad trójstronnego szczytu społecznego ds. wzrostu i 
zatrudnienia przewidzianego w art. 152 TFUE włączyć kwestię włączenia, w ramach 
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łańcucha kosztów procesu konwergencji minimalnych norm społecznych; 

Polityka zasobów i energetyki na rzecz przemiany przemysłu

129. podkreśla fakt, że zasoby i energia są podstawowym elementem strategii RISE, ponieważ 
maja one kluczowe znaczenie dla międzynarodowej konkurencyjności; podkreśla, że 
dostęp do surowców ma zasadnicze znaczenie dla perspektyw rozwoju przemysłu 
europejskiego, i ostrzega, że brak niektórych kluczowych surowców uniemożliwiłby 
przyszły rozwój większości strategicznych sektorów przemysłu europejskiego; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby podjęły aktywne działania przeciwko tworzeniu 
dodatkowych kosztów w zakresie zasobów i w branży energetycznej; zaleca przyjęcie 
wobec obu tych kwestii podejścia, które można opisać trójkątem, którego wierzchołkami 
są przystępność – zrównoważony rozwój – dostępność, kładąc nacisk na wszystkie trzy 
kryteria, w celu oddzielenia rozwoju od zwiększonego zużycia zasobów; podkreśla 
znaczenie zapewnienia konkurencyjnego i przejrzystego rynku energii, zapobiegającego 
nierównościom między państwami członkowskimi i umożliwiającego łatwy dostęp do 
bezpiecznej, zrównoważonej, przystępnej i niezawodnej energii; zwraca uwagę na 
potrzebę strategii ułatwiającej integracje europejskiego rynku energii i rozwój 
infrastruktury energetycznej;

130. z zadowoleniem przyjmuje powstanie europejskiej inicjatywy na rzecz surowców (RMI), 
partnerstwa innowacji w dziedzinie surowców oraz strategicznego planu ich wdrażania, 
oraz planu działania na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami; podkreśla 
potrzebę rozwiązania problemu niedoborów w zakresie najważniejszych zasobów, takich 
jak woda oraz wzywa Komisję do dalszej pracy nad jej trójfilarową strategią na rzecz 
surowców – międzynarodowe partnerstwa i handel, dostawy surowców w UE oraz 
wydajność, recykling i wtórne wykorzystanie surowców; wzywa Komisję do 
uwzględnienia celów polityki dotyczącej odpadów w europejskim semestrze i w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów i w 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 włączenie w główny nurt strategii ograniczania, 
wtórnego wykorzystywania i recyklingu oraz do uważnego przeanalizowania wniosków 
dotyczących ograniczenia wywozu ważnych surowców; podkreśla znaczenie światowego 
systemu certyfikacji pierwszego recyklingu odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE); zauważa, że odpowiednie wykazy budynków i 
systemy recyklingu funkcjonują w niektórych państwach członkowskich; zauważa, że 
europejski przemysł wydobywczy może pochwalić się jednymi z najwyższych 
standardów na świecie oraz wzywa Komisję do przeprowadzenia w ciągu dwóch lat 
oceny wniosku dotyczącego utworzenia Europejskiego Instytutu Geologicznego; wzywa 
Komisję, aby inicjowała dalsze kroki na rzecz harmonizacji przepisów dotyczących 
wydobycia surowców w UE oraz procedur uzyskiwania zezwoleń na takie wydobycie; 
wzywa państwa członkowskie, przemysł, instytuty geologiczne i Komisję do współpracy 
w zakresie określania lokalizacji surowców;

131. podkreśla potencjał, jaki tkwi w przejściu do gospodarki w większym stopniu opartej na 
biotechnologii, w której surowce pochodzące na przykład z obszarów leśnych mogą 
odegrać ważną rolę w uzyskiwaniu energii odnawialnej oraz w zrównoważonej produkcji 
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przemysłowej;

132. wzywa do szybkiego wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i 
krajowych planów działań, przy wsparciu w formie odpowiednich zachęt finansowych; 
wzywa do utworzenia wyłączenia blokowego w odniesieniu do wszystkich programów 
na rzecz efektywności energetycznej, które zostały zgłoszone Komisji Europejskiej w 
ramach krajowych planów działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii w państwach 
członkowskich; uważa, że państwa członkowskie powinny określić ambitne strategie, 
mające na celu w szczególności odnowienie istniejących zasobów budowlanych zgodnie 
z ustalonymi wspólnymi standardami; podkreśla, że instrument finansowe mogłyby dalej 
promować program na rzecz zwiększenia efektywności; wzywa Komisję do działania na 
rzecz opłacalnych kryteriów wsparcia energii odnawialnej; podkreśla, że pewne, 
bezpieczne i przystępne cenowo zaopatrzenie w energię jest niezbędne dla zachowania 
konkurencyjności przez gospodarkę europejską; podkreśla znaczenie, jakie dla 
możliwości dokonywania przez przedsiębiorstwa inwestycji, szczególnie w sektorze 
ekologicznego przemysłu, mają jasne i długoterminowe cele klimatyczne oraz wzywa 
Komisję do przedstawienia stabilnych ram prawnych dotyczących europejskiej polityki 
energetycznej i klimatycznej do 2030 r., wspierających średnio- i długoterminowe 
inwestycje w ograniczenie emisji dwutlenku węgla, efektywność energetyczną i energie 
odnawialne;

133. stwierdza, że tylko UE ma system kwot emisyjnych oraz że – nie licząc państw 
należących do UE – zmniejszyła się liczba krajów, które kontynuują przystępowanie do 
protokołu z Kioto, a sześć krajów nie stanowi nawet 15% światowej emisji CO2, z 
włączeniem Unii Europejskiej;

134. wzywa Komisję do przedstawienia strategii przemysłowej na rzecz energii odnawialnej, 
obejmującej zarówno badania, jak i finansowanie, w celu zapewnienia przywództwa 
technologicznego Unii Europejskiej w dziedzinie energii odnawialnej;

135. jest zdania, że przemysł europejski, a także indywidualni konsumenci skorzystaliby ze 
zmodernizowanej infrastruktury energetycznej, takiej jak inteligentne sieci energetyczne, 
które pozwoliłyby zmaksymalizować wykorzystanie lokalnych źródeł energii oraz w 
pełni włączyć źródła energii odnawialnej w dostawy energii;

136. wzywa Komisję, aby zadbała o stabilne ramy zaopatrzenia w energię w najbliższych 
dziesięcioleciach, tak aby zapewnić bezpieczeństwo inwestycji, a tym samym 
podejmowanie działań na rzecz trwałego wzrostu konkurencyjności;

137. wskazuje na aktualny rozwój cen energii na świecie pozostający w związku z 
niekonwencjonalnymi złożami ropy naftowej i gazu w Stanach Zjednoczonych oraz 
rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz zwraca uwagę, że wysokie ceny energii są 
istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność europejskiego przemysłu; 
podkreśla potrzebę dostarczenia analiz czynników wpływających na ceny energii; wzywa 
Komisję do wzięcia tego pod uwagę, podobnie jak w ocenach skutków, przy 
przedkładaniu przyszłych wniosków; podkreśla, że RISE wymaga spójności między 
polityką przemysłową, klimatyczną i energetyczną; zauważa, że spadające ceny energii 
w Stanach Zjednoczonych umożliwiają podejmowanie dodatkowych inwestycji 
przemysłowych; powołuje się na rezolucje Parlamentu w sprawie takich inwestycji; 
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zwraca uwagę na ogromną rolę przemysłów energochłonnych produkujących niezbędne 
materiały bazowe; podkreśla, że te gałęzie przemysłu są wystawione na ryzyko ucieczki 
emisji, a zatem należy wprowadzić specjalne środki ostrożności, aby nadal były one 
konkurencyjne; wzywa Komisję do przedstawienia zaleceń dotyczących zapobiegania 
ryzyku ucieczki emisji;

138. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że Komisja nie wspomniała o swoim 
przywiązaniu do zasady ostrożności w odniesieniu do sektorów wykorzystujących 
technologie, w przypadku których nie wykazano, że nie wiążą się z żadnym ryzykiem;

139. podkreśla, że kraje południowe płacą najwyższe ceny gazu w Europie, pozostawiając tym 
samym przemysł, w szczególności jego sektory energochłonne, w niekorzystnej sytuacji 
konkurencyjnej, a jednocześnie zwiększając ryzyko ucieczki emisji;

140. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o ponowne przeanalizowanie warunków 
długoterminowych umów energetycznych oraz dokonanie przeglądu umów o dostawy 
gazu, które sporządzono w oparciu o mechanizmy waloryzacji cen ropy i zwrócenie się 
w stronę scentralizowanego ustalania cen oraz większej konkurencji na rynku 
wewnętrznym; wzywa Komisję do udzielenia pomocy w poszukiwaniu możliwości 
renegocjowania tych umów i ułatwiania przejścia na bardziej elastyczne rozwiązania; w 
ten sposób realizowany jest cel lepszego dostępu do gazu dla wszystkich państw 
członkowskich;

Strategia dotycząca RISE w różnych regionach ze szczególnym uwzględnieniem 
południa Europy

141. opowiada się za wieloregionalnym podejściem do polityki przemysłowej, w ramach 
którego przywrócono by zrównoważony wzrost w kurczących się gospodarkach lub w 
gospodarkach najbardziej narażonych na ryzyko wynikające ze zmian w zakresie bazy 
przemysłowej; zwraca uwagę na znaczenie jak najszybszego wdrożenia środków 
wsparcia dla branż przemysłowych najbardziej dotkniętych kryzysem i międzynarodową 
konkurencją; popiera zastosowanie strategii zakładającej wysoką wartość dodaną w 
ramach włączania gospodarek regionalnych, w szczególności gospodarek południa, do 
światowego łańcucha wartości; uważa, że strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji są 
w tym kontekście szczególnie istotne oraz że należy promować mocne strony przemysłu 
poprzez zwiększanie innowacyjności i specjalizacji; uważa, że równolegle do strategii na 
rzecz inteligentnej specjalizacji, w kwestii dostępu do finansowania w południowych 
gospodarkach konieczne jest także zastosowanie strategii inwestycyjnej;

142. podkreśla, że należy usprawnić proces udzielania kredytów w państwach objętych 
kryzysem oraz uważa za możliwe wprowadzenie finansowanego przez EBI lub krajowe 
banki rozwoju programu mikrokredytów, który umożliwi MŚP realizowanie zamówień;

143. zauważa, że niektóre regiony są w gorszej sytuacji ze względu na swoje peryferyjne 
położenie, a brak odpowiedniej i dobrze połączonej infrastruktury wpływa na ich 
zdolność do konkurowania na rynku wewnętrznym i poza Unią; przypomina, że choć 
powyższe ma szczególne znaczenie dla niektórych położonych na południu obszarów 
Europy, to inne, jak wschód i północ Europy, gdzie zlokalizowana jest duża część 
zasobów naturalnych znajdujących się w granicach Unii, muszą zostać lepiej połączone z 
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Unią; wzywa Komisję do promowania pełnego zintegrowania infrastruktury 
południowych gospodarek, w szczególności w zakresie kolei, energii oraz ICT, i 
podkreśla konieczność ukierunkowania instrumentu „Łącząc Europę” na osiągnięcie tego 
celu; zwraca się do instytucji europejskich i państw członkowskich o zapewnienie 
odpowiedniego poziomu finansowania oraz uproszczenie biurokratycznych procedur w 
celu zwiększenia zakresu zastosowania PPP, finansowania projektów oraz obligacji 
projektowych; z ubolewaniem przyjmuje fakt, że Półwysep Iberyjski nie jest w pełni 
zintegrowany z europejskimi rynkami transportu kolejowego oraz że wraz z Europą 
Południową i Wschodnią nie jest zintegrowany z europejskim rynkiem energii;

144. zwraca uwagę, że regiony południowe mają wielki potencjał w zakresie rozwoju 
strategicznego sektora odnawialnych źródeł energii; wzywa do zastosowania środków 
mających na celu stymulację rynków w tych regionach, w tym działań na rzecz 
wspierania mikrogeneracji w przedsiębiorstwach, które chcą produkować własną energię 
elektryczną oraz sprzedawać pozostałą energię w sieci;

145. podkreśla, że zwiększone zróżnicowanie w zakresie dostaw energii oraz wykorzystanie 
lokalnych zasobów, w tym energii odnawialnej, może odegrać istotną rolę w 
odmłodzeniu południowych gospodarek; zauważa, że kraje południowe są silnie 
uzależnione od importu energii, w niektórych przypadkach – od jednego dostawcy;

146. podkreśla znaczenie infrastruktury ICT, w szczególności rozwiązań elastycznych i 
mobilnych, dla możliwości rozwoju przemysłu także w regionach peryferyjnych i słabo 
zaludnionych;

147. 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; uważa, że wysiłki na rzecz symbiozy 
przemysłowej mogą pomóc w zwiększaniu wartości i efektywności; zauważa, że 
stosowany w Zjednoczonym Królestwie model symbiozy przemysłowej może służyć 
jako wzorzec dla innych państw członkowskich;

148. podkreśla, że przekształcenie spółek kapitałowych w spółdzielnie przyniosło pozytywne 
skutki w niektórych regionach, zapewniając w efekcie ich długoterminowość oraz 
zakotwiczenie w lokalnej gospodarce, a także umożliwiając im udział w 
zrównoważonym rozwoju lokalnym; zauważa, że spółdzielnie stanowią istotny element 
rzeczywistości gospodarczej w UE, gdzie ponad 160 tys. przedsiębiorstw spółdzielczych 
należy do 123 mln członków, w tym ponad 50 tys. przedsiębiorstw spółdzielczych w 
sektorze przemysłowym i usług zapewnia miejsca pracy dla 1,4 mln osób, wnosząc 
średnio 5 % do PKB każdego państwa członkowskiego; uważa zatem, że należy także 
wziąć pod uwagę modele biznesowe spółdzielni, a ich specyfika powinna zostać 
uwzględniona w ramach odpowiednich strategii politycznych UE;

149. uważa, że gospodarki w krajach Europy Południowej mogą korzystać z nowych rynków 
eksportowych i mają szczególnie strategiczne położenie dla rynków południa Morza 
Śródziemnego, zaś kraje na wschodzie Europy mogą czerpać korzyści z nowych rynków 
eksportu w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw; wzywa do wykorzystania klimatu 
przedsiębiorczości oraz umożliwienia imigrantom z krajów Europy Południowej i 
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Wschodniej tworzenia przedsiębiorstw, które będą mogły wejść na te rynki eksportowe; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania współpracy przedsiębiorczej 
pomiędzy południowym i północnym brzegiem Morza Śródziemnego; z zadowoleniem 
przyjmuje również inicjatywę „Misja na rzecz wzrostu” wiceprzewodniczącego Antonia 
Tajaniego; jest zdania, że zwiększona koncentracja na regionalnych mocnych stronach 
przemysłu oraz klastrach pozwoli na zwiększenie konkurencyjności na rzecz lepszego 
strukturalnego rozwoju Europy; wzywa, aby w znaczącym stopniu uwzględnić to w 
dalszym rozwoju instytucjonalnym i strukturalnym Europy;

150. jest zdania, że zwiększona koncentracja na regionalnych mocnych stronach przemysłu 
oraz klastrach pozwoli na zwiększenie konkurencyjności na rzecz lepszego 
strukturalnego rozwoju Europy; wzywa, aby w znaczącym stopniu uwzględnić to w 
dalszym rozwoju instytucjonalnym i strukturalnym Europy;

151. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
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 
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strukturalnie regionach,

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,

1 OECD Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World.
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram.  „Europe’s Growth Problem (and what to do about it)” 
[„Problem Europy ze wzrostem (i co można z nim zrobić)”], Bruegel Policy Brief, kwiecień 2013 r.
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Zgodnie z prezentacją Guntrama Wolffa (Bruegel) przedstawioną na posiedzeniu komisji 
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 

1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji, 3 lutego 2011 r.
2 Prezentacja 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.
3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie skutecznej strategii europejskiej w zakresie surowców, 
25 lipca 2011 r.
4 Komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy”, 
20 września 2011 r.
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uwagę to, że ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa co do zasady odnoszą większe sukcesy niż 
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 

1 Komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy”, 
20 września 2011 r.
2 Economic benefits of the EU Ecodesign Directive (Korzyści gospodarcze z dyrektywy UE w sprawie 
ekoprojektu), ECOFYS, kwiecień 2012 r.
3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji, 3 lutego 2011 r.
4 Komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”, 
18 kwietnia 2012 r.
5 Bloomberg Innovation Index, 2013.
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Komisja musi jasno zintegrować swoją politykę przemysłową ze strategią „Europa 
2020”, 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.
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OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Reindustrializacja Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju
(2013/2006(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marielle de Sarnez

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. stwierdza pogorszenie się sytuacji przemysłu europejskiego, zwłaszcza ze względu na 
zmiany w strukturze przemysłu światowego, w którym od 2008 r. zatrudnienie 
zmniejszyło się o 3 mln miejsc pracy, a produkcja o 10%, przy czym przemysł jest 
jednym z głównych czynników wzrostu w Europie; wzywa Komisję, by niezwłocznie 
wdrożyła trwałą, wspólną strategię długoterminową, opartą na promowaniu, 
waloryzowaniu i atrakcyjności przemysłu europejskiego oraz na podstawie konkretnych 
instrumentów, w celu utrzymania swojej konkurencyjności na skalę światową; 
przypomina, że wspólna polityka handlowa ma kluczowe znaczenie dla przemysłu;

2. z zadowoleniem przyjmuje to, że Komisja poprzez swoje wezwanie do zwiększenia 
udziału przemysłu w PKB do 20% w 2020 r. dała ważny sygnał polityczny; podkreśla 
jednak, że osiągnięcie takiego celu może być realistyczne tylko wtedy, gdy uzupełni się 
go o odpowiednie środki;

3. domaga się od Komisji, aby realizowała swoje zobowiązanie w zakresie gromadzenia 
wskaźników, które umożliwią kontrolę i ocenę procesu reindustrializacji; podkreśla, że te 
wskaźniki powinny mieć charakter nie tylko ilościowy, ale również jakościowy, aby 
zapewnić trwałość tego procesu i jego kompatybilność z ochroną środowiska;

4. ubolewa, że w Komisji nadal nie przyjęto zintegrowanej polityki przemysłowej, a art. 173 
TFUE dotyczący koordynacji polityki przemysłowej UE z polityką przemysłową państw 
członkowskich UE nadal nie jest stosowany;
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5. domaga się, by europejska polityka przemysłowa wspierała branże korzystne dla wzrostu i 
wnoszące wartość dodaną, w których Europa już przoduje lub ma potencjał w tym 
zakresie, a także by zachowano konkurencyjność sektorów takich jak sektor lotniczy i 
kosmiczny, chemiczny, motoryzacyjny, rolno-spożywczy, tekstylno-odzieżowy i 
konstrukcyjno-mechaniczny; wzywa instytucje europejskie, państwa członkowskie i 
partnerów prywatnych, by lepiej skoordynowały swoje wysiłki na rzecz inwestycji w dużą 
infrastrukturę zrównoważonego przewozu towarów i osób, wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych i w infrastrukturę telekomunikacyjną, jak również w zaawansowane 
ekologicznie metody wytwarzania produktów, takich jak ekologiczne pojazdy i statki, czy 
też w technologie, które ograniczają wpływ procesu produkcyjnego na środowisko 
naturalne, oraz by rowizjły nowatorskie instrumenty finansowe; podkreśla, jak istotne 
znaczenie ma sprzyjanie wykorzystaniu zasobów lokalnych, aby prawdziwa 
reindustrializacja była korzystna i powodowała tworzenie miejsc pracy; 

6. podkreśla, że europejska polityka przemysłowa musi opierać się na wspólnej strategii 
europejskiej państw członkowskich zmierzającej do zacieśnienia integracji europejskiego 
rynku energii, rozwijania europejskiej infrastruktury energetycznej i obniżenia kosztów 
energii w Europie, jak również do mniejszego uzależnienia Unii od dostawców energii z 
państw trzecich;

7. podkreśla znaczenie badań i innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich 
na rynkach światowych; usilnie wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do 
zwiększenia funduszy na badania i rozwój; wzywa Komisję, by zachęcała do rozwoju 
branż przemysłowych opartych na nowych technologiach, które wytwarzają produkty o 
dużej wartości dodanej i wydajności energetycznej, by lepiej zmierzyć się z wyzwaniami 
zmian klimatycznych; domaga się także sprzyjania rozwijaniu nowej działalności w 
sektorach takich jak energia ze źródeł odnawialnych lub sektor kreatywny, w których 
Europa jest zaawansowania technologicznie; podkreśla znaczenie lepszego 
przewidywania przez nasze przedsiębiorstwa popytu na rynkach trzecich, aby lepiej 
odpowiadać na zapotrzebowanie na światowych rynkach;

8. podkreśla, że surowce mają zasadnicze znaczenie dla perspektyw rozwoju przemysłu 
europejskiego i zwraca uwagę, że brak niektórych kluczowych surowców uniemożliwiłby 
przyszły rozwój większości strategicznych sektorów przemysłu europejskiego (sektora 
jądrowego, kosmicznego, lotniczego, medycznego, informatycznego, nowych materiałów, 
wojskowego itp.);

9. zachęca zatem Komisję do rozwijania swojej strategii ochrony interesów Unii w zakresie 
zabezpieczenia dostaw surowców w ramach umów handlowych (umów o wolnym handlu, 
umów o partnerstwie gospodarczym itp.); jest zdania, że taka strategia powinna położyć 
kres ograniczeniom eksportowym stosowanym przez niektóre państwa i umożliwić 
należyte zaopatrzenie w surowce dzięki umowom o sprawiedliwym handlu i 
partnerstwom strategicznym;

10. wyraża zadowolenie ze zbliżającego się wejścia w życie patentu europejskiego, który 
zapewni przedsiębiorstwom europejskim wysoki poziom ochrony prawa własności 
intelektualnej przy jednoczesnym uproszczeniu formalności wymaganych do stosowania 
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patentu na nowych rynkach; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę zapowiedzianą przez 
Komisję w marcu 2013 r., której celem jest poprawa konkurencyjności MŚP europejskich 
na skalę międzynarodową dzięki uproszczeniu systemu rejestracji marki za granicą; 

11. domaga się od Unii Europejskiej wprowadzenia polityki mobilności i kształcenia 
zawodowego na rynkach europejskich, szczególnie w dziedzinie języków i technologii 
informacyjnych, w celu poprawy konkurencyjności i wiedzy fachowej pracowników 
europejskiego sektora przemysłowego;

12. podkreśla znaczenie jasnych i stabilnych ram prawnych sprzyjających inwestycjom w 
przemyśle; zachęca Komisję i państwa członkowskie, by ułatwiały rozwój i 
umiędzynarodowienie MŚP europejskich, które są głównymi podmiotami polityki 
przemysłowej przyszłości, oraz poprawiły ich dostęp do finansowania, żeby umożliwić im 
inwestycje i innowacje; przypomina, że zamówienia publiczne odgrywają zasadniczą rolę 
we wspieraniu rozwoju i wzrostu MŚP; domaga się wprowadzenia pojedynczego punktu 
kontaktowego dla MŚPdo spraw rynku wewnętrznego, jak również rynków zewnętrznych; 
zachęca Komisję, by wspierała wycenę finansową i technologiczną patentów;

13. uważa, że MŚP powinny bezwzględnie uzyskać łatwiejszy, szybszy i mniej kosztowny 
dostęp do procedur antydumpingowych celem zapewnienia lepszej ochrony przed 
nieuczciwymi praktykami partnerów handlowych; wzywa Unię Europejską do 
uwzględnienia tej kwestii w ramach reformy instrumentów ochrony handlu;

14. proponuje utworzenie sieci obejmującej MŚP i duże przedsiębiorstwa europejskie, aby 
umożliwić MŚP korzystanie z wiedzy fachowej oraz możliwości eksportowych i 
innowacyjnych dużych przedsiębiorstw; wzywa państwa członkowskie i Komisję do 
zachęcania do opracowywania i upraszczania finansowania partnerstw między MŚP, 
uniwersytetami i badaczami, aby rozwijać nowe technologie;

15. podkreśla znaczenie konkurencyjnej pozycji Europy na rynku międzynarodowym dla jej 
skutecznej reindustrializacji; w związku z tym wzywa Komisję do tego, aby przy 
wszystkich przyszłych wnioskach ustawodawczych brała pod uwagę sytuację w zakresie 
konkurencji na rynku międzynarodowym danych branż i nie zmniejszała ich 
konkurencyjności, aby przemysł europejski zachowywał swoją pozycję na światowym 
rynku;

16. wzywa Komisję, by prowadziła unijną politykę handlową i ochrony konkurencji w taki 
sposób, by służyła europejskiej polityce przemysłowej; zwraca się do Komisji, by 
sprzyjała zwiększeniu zbieżności między państwami członkowskimi w dziedzinie 
fiskalnej, społecznej i budżetowej, żeby ułatwić powstanie wspólnych projektów 
przemysłowych; chciałby, żeby Komisja dokonywała całościowych analiz wpływu ex 
ante i ex post na skutki umów o wolnym handlu już zawartych lub obecnie 
negocjowanych dla europejskiej polityki przemysłowej oraz żeby w okresie ich 
stosowania analizowała ich zgodność z europejskimi celami uprzemysłowienia;

17. jest zdania, że zmiana europejskiej dyrektywy w sprawie ofert przejęcia jest niezbędna, 
aby Europa dysponowała środkami przeciwdziałania przedsięwzięciom, które mogą 
okazać się szkodliwe dla sektora przemysłowego i handlowego. Uważa, że Unia powinna 
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mieć możliwość blokowania ofert przejęcia przedsiębiorstw, które nie są społecznie 
odpowiedzialne lub nie przestrzegają kryteriów dobrego rządzenia, jak również ofert 
przejęcia przewidywanych w ramach działań uznawanych za strategiczne przez Unię i jej 
państwa członkowskie;

18. jest zdania, że europejska polityka przemysłowa powinna sprzyjać tworzeniu europejskich 
grup przemysłowych globalnej wielkości w dziedzinach, w których przemysł europejski 
jest obecnie wiodący i w tych dziedzinach, w które postanowi inwestować w przyszłości;

19. przypomina, że standardy i przepisy techniczne mają podstawowe znaczenie dla 
zapewnienia Unii Europejskiej przewodniej roli w najbardziej innowacyjnych sektorach, 
w tym w sektorze technologii ekologicznych; zachęca zatem Komisję do usprawnienia 
współpracy z najważniejszymi państwami trzecimi – szczególnie z państwami z grupy 
rynków wschodzących – w celu przyjęcia wspólnych standardów i norm technicznych, 
przy poszanowaniu rozmaitych preferencji społecznych związanych z tymi normami;

20. zachęca Komisję, by zagwarantowała dostęp europejskich przedsiębiorstw do rynków 
międzynarodowych; podkreśla jak ważne jest wprowadzenie zasady wzajemności w 
stosunkach handlowych, zwłaszcza w dziedzinie dostępu do zamówień publicznych, 
chronienie praw własności przemysłowej przedsiębiorstw europejskich i zwiększenie 
skuteczności instrumentów ochrony handlu Unii i ich spójności ze strategią handlową i 
dotyczącą reindustrializacji Unii;

21. uznaje za niezbędne, aby Unia dysponowała instrumentami umożliwiającymi:
– prowadzenie bardziej aktywnej polityki antydumpingowej i reagowanie między innymi 

na nadużycia w finansowaniu eksportu przez niektóre państwa trzecie,
– prowadzenie autentycznej polityki kursowej chroniącej europejskie interesy handlowe,
– rozpowszechnienie koncepcji „sprawiedliwej wymiany” opartej na wzajemnym 

poszanowaniu norm społecznych, środowiskowych, kulturowych lub związanych z 
poszanowaniem praw człowieka w ramach międzynarodowej wymiany handlowej;

22. odnotowuje zamiar Komisji dotyczący modernizacji instrumentów ochrony handlu Unii 
Europejskiej, które są kluczowymi elementami polityki przemysłowej; chciałby, żeby ta 
modernizacja zdołała poprawić ich skuteczność; w związku z tym zwraca się do Komisji, 
by nie osłabiała tych instrumentów de iure ani de facto, ale wręcz przeciwnie, by je 
wzmacniała dla skuteczniejszej i szybszej ochrony przedsiębiorstw europejskich przed 
nielegalną lub nieuczciwą praktyką handlową, niezależnie od ich wielkości;

23. przypomina o konieczności stosowania, w uzasadnionych okolicznościach, instrumentów 
ochrony handlu wobec krajów, które nie przestrzegają zasad handlu międzynarodowego 
bądź umów o wolnym handlu zawartych z UE;

24. z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia, którego celem jest 
wykonywanie praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu 
międzynarodowego; uważa, że lepsze reagowanie na stosowanie naszych praw ma 
charakter przywrócenia wiarygodności i równowagi naszym stosunkom handlowym;
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25. z ubolewaniem przyjmuje niewystarczającą ochronę praw własności intelektualnej na 
terenie niektórych partnerów handlowych i wyraża żal z powodu braku konkretnych 
środków, jakimi dysponują przedsiębiorstwa europejskie, w szczególności MŚP, w celu 
skutecznego przeciwdziałania naruszeniom tych praw; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zacieśnienia współpracy celnej w Unii i z państwami trzecimi pod 
względem konfiskowania towarów podrobionych i uproszczenia procedur celnych; 
domaga się, aby Komisja i państwa członkowskie prowadziły bardziej bezpośrednią 
współpracę z państwami trzecimi w kwestiach dotyczących praw autorskich i licencji;

26. przypomina Komisji, że niski poziom płac i ochrony środowiska stanowią bardzo ważne 
elementy konkurencji międzynarodowej i że należy pilnie dostosować te czynniki do 
wyższych standardów, aby umożliwić prawdziwą reindustrializację Unii; wzywa zatem 
Komisję do negocjowania wiążących zobowiązań w dziedzinie praw pracowniczych i 
ochrony środowiska w ramach umów o wolnym handlu z państwami trzecimi; domaga się 
również od Komisji tworzenia obowiązkowych systemów identyfikacji pochodzenia 
produktów dokumentujących ich zgodność z międzynarodowymi normami w dziedzinie 
praw pracowniczych i ochrony środowiska;

27. wzywa Unię Europejską do waloryzacji swojej produkcji przemysłowej przez udzielenie 
konsumentom bardziej precyzyjnych informacji dotyczących pochodzenia produktów z 
Unii i produktów importowanych z państw trzecich oraz przez wymóg poszanowania 
oznaczeń geograficznych europejskich produktów spożywczych w państwach trzecich;

28. domaga się, aby wszystkie produkty importowane z państw trzecich były zgodne z 
normami środowiskowymi, sanitarnymi i społecznymi stosowanymi przez Unię i 
chronionymi na rynku światowym w sposób pozwalający zabezpieczyć europejskich 
producentów przemysłowych przed nieuczciwą konkurencją.
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego 
rozwoju
(2013/2006(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Philippe Boulland

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że te państwa członkowskie, które najlepiej oparły się kryzysowi gospodarczemu, 
nadały priorytet intensywnemu dialogowi społecznemu i aktywnej polityce zatrudnienia 
opracowywanej z zamiarem tworzenia i zachowywania jak największej liczby miejsc 
pracy, a także przyszłościowym inwestycjom sprzyjającym temu celowi, jak na przykład 
inwestycjom socjalnym i inwestycjom w sektory zaangażowane w ekologizację; jest 
zdania, że priorytety te należy przeanalizować i wykorzystać jako wskazówki przy 
reindustrializacji Europy, by podstawy tego procesu były solidne, konkurencyjne, 
integracyjne, zróżnicowane i zrównoważone; podkreśla w związku z tym znaczenie 
rozwijania gospodarki społecznej i solidarnej (zwłaszcza spółdzielni przemysłowych), 
a także gospodarki okrężnej, recyklingu i przetwarzania, a w związku z tym uważa za 
konieczne określenie wymiernych celów i dokładnych harmonogramów. 

2.  uważa, że inwestycje muszą być zróżnicowane zarówno w badaniach, jak i w obszarze 
nowych technologii, dodaje, że trzeba także zdynamizować majątek przemysłowy taki jak 
stal, przemysł samochodowy, tekstylny czy lotniczy, aby polepszyć narzędzia 
produkcyjne, które umożliwią nam zdobycie nowych rynków i utrzymanie 
konkurencyjności na arenie międzynarodowej;

3. podkreśla, że sektory przemysłowe umożliwiają odpieranie kryzysów, także dzięki 
usługom, jakie generują wokół swojej produkcji;

4. zauważa, że propozycjom Komisji powinien towarzyszyć konkretny plan inwestycyjny 
z kwotą do 30 mld EUR rocznie mający na celu wspieranie społeczno-ekologicznej 
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odbudowy oraz ochrony łańcuchów wartości w przemyśle i związanych z nimi usług, 
zabezpieczając w ten sposób przyszłość sektora przemysłu;

5.  zaleca inwestowanie w zasoby ludzkie oraz poprawę warunków korzystania z prawa do 
kształcenia i szkolenia, szczególnie dwutorowego, podnoszenie kwalifikacji i uczenia się 
przez całe życie, ustanowienie prawa jednostek do dalszego kształcenia przy 
umożliwieniu przenikalności różnych systemów kształcenia z myślą o antycypowaniu 
i zaspokajaniu zapotrzebowania na siłę roboczą, na przykład w przemyśle 
ukierunkowanym na nowe technologie oraz na zieloną, nieenergochłonną gospodarkę, 
przy jednoczesnym wspieraniu działań w obszarze badań i rozwoju i wykorzystywaniu 
innowacji; podkreśla znaczenie stworzenia wspólnych struktur, tak by MŚP 
i mikroprzedsiębiorstwa mogły proponować takie szkolenia; zachęca do wzmocnienia 
współpracy między przedsiębiorstwami, uniwersytetami oraz wyższymi szkołami 
zawodowymi; podkreśla, że wysiłki te powinny mieć miejsce w całym łańcuchu 
produkcji, także w sektorach z mniejszą wartością dodaną, a niezbędnych dla trwałości 
sektorów o wysokiej wartości dodanej;

6.  zaleca Unii i państwom członkowskim także masowe inwestycje w badania i rozwój, aby 
ułatwić przejście na mniej energochłonny przemysł zgodny z ambicjami Unii w obszarze 
środowiska, które należy planować w równowadze z jej ambicjami w obszarze przemysłu;

7.  zachęca do naboru większej liczby pracowników w dziedzinie badań, rozwoju 
i innowacji, a także do inwestowania, aby podnieść na możliwie najwyższy poziom 
szkolenia organizowane dla pracowników oraz warunki i narzędzia pracy i badań;

8.  wzywa do sprzyjania powstawaniu w miejscu pracy pozytywnego klimatu oraz systemu 
uznawania zasług, które pomagają w pełnym korzystaniu z doświadczenia i kreatywności 
charakteryzujących wszystkich pracowników, aby racjonalizować metody pracy i procesy 
produkcji oraz zwiększać skuteczność wyposażenia;

9.  podkreśla znaczenie branżowego dialogu społecznego dla przekierowania europejskiego 
przemysłu przy priorytetowym potraktowaniu rozwoju społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i społecznego znaku jakości w oparciu o wspólne kryteria, z myślą 
o zaangażowaniu pracowników w przyszłość ich przedsiębiorstw i o umożliwieniu 
rozwoju zrównoważonej flexicurity wspierającej tworzenie godnych, trwałych i wysokiej 
jakości miejsc pracy; podkreśla konieczność upowszechniania i usprawniania 
informowania pracowników i przedstawicieli, konsultacji z nimi i współdecydowania 
przez nich, zwłaszcza w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw; zwraca szczególną 
uwagę na rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierającą 
zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, 
przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (2012/2061(INI));

10.  podkreśla, że środki własne stworzone dla budżetu europejskiego mogłyby dobrze 
wpłynąć na reindustrializację Europy;

11. przypomina o pilnej potrzebie przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu i wspieraniu 
innowacyjnych branż przemysłu dzięki ułatwieniu MŚP dostępu do finansowania, 
zmniejszeniu obciążeń podatkowych i administracyjnych ciążących na nich, rozwijaniu 
współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami szkolnictwa i laboratoriami 
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badawczymi oraz wykorzystywaniu możliwości, jakie oferuje jednolity rynek cyfrowy;

12. podkreśla, że należy wspierać szczególnie MŚP i klasyczne gałęzie produkcji, w tym 
sektor energochłonny, w rozwijaniu zrównoważonych modeli biznesowych 
i wprowadzaniu innowacji umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie zasobów;

13. zaleca lepsze wykorzystywanie programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (PIE) 
oraz Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME); 

14. jest zdania, że stworzenie systemu jednolitego patentu europejskiego dałoby pozwoliłoby 
europejskim zaawansowanym branżom przemysłowym większą konkurencyjność na skalę 
światową oraz umożliwiło zdobycie nowych rynków będących źródłem miejsc pracy;

15. sugeruje większą spójność między naszą polityką handlową, polityką w dziedzinie 
konkurencyjności i polityką przemysłową, aby pomóc MŚP w prowadzeniu działalności 
poza granicami ich macierzystego kraju i faworyzować ich dostęp do rynków;

16. przypomina znaczenie i zasięg wymogu poszanowania norm socjalnych w ramach dużych 
przetargów w dziedzinie zamówień publicznych;

17. sugeruje mobilizację ogółu dostępnych instrumentów finansowych i normatywnych na 
rzecz relokalizacji gospodarki i apeluje o tworzenie ośrodków informacji mających 
wskazywać przedsiębiorcom korzyści płynące z utrzymania działalności w Europie lub 
ponownego przeniesienia jej do Europy, dlatego że krótsze łańcuchy dostaw prowadzą do 
nabywania lokalnych produktów i większej wydajności sektora produkcji, zwiększając 
jednocześnie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku; sugeruje optymalizację 
korzystania z sieci EURES w celu wykorzystywania kompetencji młodych 
Europejczyków poszukujących pracy, a ponadto wzywa państwa członkowskie do 
sprawniejszego wdrażania dyrektywy w sprawie usług i wyeliminowania zjawiska 
dumpingu socjalnego;

18. sugeruje, aby Komisja dogłębnie przeanalizowała w poszczególnych sektorach wartość 
dodaną europejskiej produkcji przemysłowej w łańcuchach produkcji światowej w celu 
ustalenia, jak zakorzenione są poszczególne gałęzie przemysłu w naszych państwach 
członkowskich, oraz bardziej skutecznego opracowania wspólnej strategii obrony 
europejskich interesów przemysłowych;

19. sugeruje, aby Komisja oceniła, w jakim stopniu odmowa przez grupę o światowym 
zasięgu odstąpienia zakładu, który zdecydowała się zamknąć, innej grupie 
zainteresowanej ewentualnym przejęciem lub jednostce publicznej do tymczasowego 
zarządzania publicznego jest zgodne z europejskim prawem w dziedzinie konkurencji;

20. podkreśla, że Unia musi dbać o swoje interesy przemysłowe w ramach stosunków 
handlowych, zarówno przy opracowywaniu umów handlowych lub przepisów 
dotyczących dostępu do swoich zamówień publicznych dla przedsiębiorstw z krajów 
trzecich, jak i przy zbyt rzadkim wykorzystywaniu swoich narzędzi ochrony przed 
nieuczciwą konkurencją ze strony przedsiębiorstw z krajów trzecich;
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21. zaleca Komisji i państwom członkowskim wprowadzenie przepisów niezbędnych do 
powstania europejskiej polityki przemysłowej, która nie byłaby osłabiona przez 
konkurencję między państwami członkowskimi, jaka istnieje obecnie; zaleca w tym celu 
zbliżenie krajowych norm socjalnych do wyższego poziomu, a także harmonizację 
podatkową;

22. wzywa państwa członkowskie, aby w przypadku ewentualnej zmiany Traktatów 
utworzyły wspólną politykę przemysłową posiadającą ambicje i środki porównywalne do 
wspólnej polityki rolnej, tzn. zakładającą prawdziwe porozumienie transnarodowe na 
rzecz wspólnej strategii, znacznych środków finansowych oraz narzędzi regulowania 
rynków, jakimi dysponują inne duże światowe strefy handlowe, jak np. narzędzie 
monetarne czy zasady pomocy państwa przystosowane do potrzeb naszej gospodarki, przy 
jednoczesnym zachowaniu zgodności z prawem międzynarodowym;
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OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego 
rozwoju
(2013/2006(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tadeusz Cymański

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Silniejszy przemysł europejski na rzecz 
wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM (2012)582),

– uwzględniając komunikaty Komisji zatytułowane „Plan działania prowadzący do 
przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” (COM(2011)112) oraz 
„Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” (COM(2011)571),

– uwzględniając zasady przewodnie UE, a w szczególności zasadę ostrożności,

– uwzględniając wezwanie do składania wniosków dotyczących badań naukowych w 
obszarze energii w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań 
naukowych,

– uwzględniając swe oświadczenie pisemne nr 16/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie 
stworzenia gospodarki ekologicznej opartej na wodorze oraz trzeciej rewolucji 
przemysłowej w Europie w drodze partnerstwa z zaangażowanymi regionami i miastami, 
MŚP i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. oraz 
rezolucję z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasobooszczędnej Europy,
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–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2012 r. w sprawie roli kobiet w 
gospodarce ekologicznej,

A. mając na uwadze, że UE musi stawić czoła wyzwaniom finansowym, społecznym i 
środowiskowym; mając na uwadze, że obecnie istnieją sytuacje kryzysowe związane ze 
wzrostem cen energii, wyczerpaniem surowców, przenoszeniem miejsc pracy, stratami 
rynkowymi i wzrostem bezrobocia w Europie;

B. mając na uwadze, że większość krajów o wschodzącej gospodarce (a mianowicie 
Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) nadal szybko się rozwija i wprowadziła ambitne strategie 
polityczne w dziedzinie przemysłu, w których główny nacisk kładzie się na technologie i 
innowacje przemysłowe, aby poprawiać jakość oraz dążyć do coraz bardziej ekologicznej 
produkcji;

C. mając na uwadze, że UE wniosła trwały wkład w dziedzinie ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

D. mając na uwadze, że strategią UE jest promowanie ekoinnowacji oraz rozwoju 
technicznego, a także poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu 
motoryzacyjnego w dłuższej perspektywie czasowej;

E. mając na uwadze, że aby poprawić konkurencyjność oraz stworzyć podstawy do 
reindustrializacji Europy, konieczna jest aktywna polityka przemysłowa oparta na nowym 
modelu; mając na uwadze, że docenianie wartości wszystkich zasobów, zarówno 
ludzkich, jak i naturalnych, a także ich zrównoważone wykorzystywanie powinno być 
podstawą tej polityki przemysłowej;

1. ubolewa nad faktem, że Komisja nie przedstawiła konkretnych propozycji mających na 
celu uratowanie sektorów przemysłowych poważnie osłabionych wskutek kryzysu, 
wnoszących niską wartość dodaną lub dotkniętych skutkami międzynarodowego 
dumpingu, lecz mających rzeczywiste strategiczne znaczenie dla UE, w szczególności 
poprzez wspieranie ich za pośrednictwem zamówień publicznych, jak to czynią nasi 
konkurenci na arenie międzynarodowej;

2. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że Komisja nie zaproponowała przejścia 
rolnictwa i sektora rolno-spożywczego na stosowanie bardziej ekologicznych praktyk 
uwzględniających ewentualne konflikty związane z korzystaniem z zasobów na rzecz 
produkcji żywnościowej i przemysłowej;

3. ubolewa, że nie wspomniano o publicznych i niezależnych badaniach nad skutkami 
niektórych form rozwoju przemysłowego, w szczególności dla zdrowia i środowiska, jako 
niezbędnego korelatu rozwoju nowych sektorów;

4. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że Komisja nie wspomniała o swoim 
przywiązaniu do zasady ostrożności w odniesieniu do sektorów wykorzystujących 
technologie, w przypadku których nie wykazano, że nie wiążą się z żadnym ryzykiem;

5. daje wyraz zaniepokojeniu faktem, że różnice pomiędzy państwami UE w odniesieniu do 
konkurencyjności i uprzemysłowienia nieustannie powiększają się; podkreśla znaczenie 
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wieloletnich ram finansowych oraz synergii pomiędzy Funduszem Spójności a 
finansowaniem przewidzianym na konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia (pozycja 1A);

6. wspiera dążenia Komisji do wypromowania Europy jako odpowiedzialnego lidera w 
dziedzinie innowacyjności poprzez zwiększenie skuteczności finansowania publicznego 
przekazywanego na badania i rozwój, takiego jak Horyzont 2020, wzywa również 
Komisję do propagowania odpowiednich ram, aby podwyższyć poziom finansowania 
prywatnego; w związku z tym wzywa do skupienia większej uwagi na sektorze 
wymagającym dużych nakładów pracy i tworzeniu kapitału ludzkiego;

7. z zadowoleniem przyjmuje wyznaczony przez Komisję cel opracowania ambitnej i 
zrównoważonej europejskiej strategii przemysłowej, która stanowi ważny krok powrotu 
na ścieżkę rozwoju gospodarczego w Europie oraz wzrostu udziału produkcji w PKB do 
20%; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zastosowania zintegrowanego 
podejścia, które zapewnia właściwe rozwiązania głównych wyzwań, przed jakimi stoi 
Europa, takich jak demografia, efektywne gospodarowanie zasobami i energią oraz 
zmiana klimatu;

8. podkreśla, że europejska strategia przemysłowa powinna wspierać inwestycje i innowacje 
w kluczowych obszarach generowania zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska 
rozwoju, w szczególności poprzez wspieranie sektorów, w których Europa przoduje w 
zakresie badań i rozwoju, oraz wspomaganie wysokiej jakości warunków pracy w 
przedsiębiorstwach, których inwestycje te będą dotyczyły;

9. z zadowoleniem przyjmuje nacisk, jaki Komisja kładzie na zrównoważony i ekologiczny 
wzrost oraz rozwój nowych technologii mających służyć jako podstawa wzrostu oraz 
wspierających go;

10. podkreśla znaczenie pełnego wykorzystania możliwości gospodarczych inwestowania w 
nowatorskie technologie i zasobooszczędną produkcję;

11. z zadowoleniem przyjmuje plan wprowadzenia Europy na drogę innowacji 
przemysłowych zgodnie z zasadami zrównoważonej, zaosobo- i energooszczędnej 
gospodarki oraz domaga się konkretnych działań, w tym przesunięcia opodatkowania z 
zatrudnienia na wykorzystywanie zasobów i zanieczyszczenie, które przyczyniłyby się do 
realizacji tych celów;

12. jest zdania, że polityka przemysłowa musi skupiać się na przekształceniu gospodarki 
europejskiej w zrównoważoną biogospodarkę obiegową, w której przestrzega się 
kaskadowego wykorzystania zasobów oraz ekosystemowych granic zasobów 
biologicznych; wzywa do wspierania długoterminowych i gospodarnych strategii rozwoju 
oraz gospodarki ekologicznej opartej na bardziej zrównoważonych wzorcach produkcji i 
konsumpcji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

13. podkreśla, że państwa członkowskie muszą zmienić punkt ciężkości polityki tworzenia 
miejsc pracy, szczególnie pod względem wykorzystania potencjału zielonej gospodarki; 
zwraca uwagę, że przekształcenie gospodarki w ten sposób poprawi konkurencyjność oraz 
zapewni ważne źródła tworzenia miejsc pracy, które są niezbędne, aby do 2020 r. 
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zrealizować unijny cel zatrudnienia na poziomie 75%;

14. zachęca Komisję do proponowania takich rozwiązań jak ULCOS w celu 
„uekologicznienia” starych technologii;

15. wzywa Komisję do wspierania kobiet w sektorze przemysłu;

16. podkreśla, że UE musi stworzyć właściwe warunki ramowe, aby stymulować nowe 
inwestycje, przyspieszać wprowadzanie nowych technologii oraz pobudzić efektywne 
gospodarowanie zasobami; podkreśla, że ustawodawstwo UE musi uwzględniać różnice 
strukturalne państw członkowskich, utrzymując jednocześnie właściwą równowagę i 
minimalizując konieczność znajdowania kompromisu pomiędzy celami społecznymi, 
ekonomicznymi i środowiskowymi;

17. uważa, że ustawodawstwo UE pomaga pobudzić innowacyjność, jednocześnie 
zapewniając autonomię energetyczną państw członkowskich; jest jednak zdania, że brak 
konkretnych celów politycznych w dziedzinie klimatu i efektywnego gospodarowania 
zasobami uniemożliwia komercyjne zastosowanie istniejących już innowacyjnych 
technologii;

18. wzywa Komisję do opracowania długoterminowej strategii energetycznej dla przemysłu 
europejskiego, która ułatwi przejście na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych; 
wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę roli, jaką przemysł mógłby odegrać w poprawie 
elastyczności całego systemu energetycznego, umożliwiając integrację energii ze źródeł 
odnawialnych;

19. jest zdania, że przemysł europejski, a także indywidualni konsumenci skorzystaliby ze 
zmodernizowanej infrastruktury energetycznej, takiej jak inteligentne sieci energetyczne, 
które pozwoliłyby zmaksymalizować wykorzystanie lokalnych źródeł energii oraz w pełni 
włączyć źródła energii odnawialnej w dostawy energii;

20. podkreśla znaczenie jak najszybszego ukończenia tworzenia wewnętrznego rynku energii;

21. z zadowoleniem przyjmuje cel polegający na przejściu na niskoemisyjne systemy 
energetyczne w powiązaniu z nowymi technologiami informacyjnymi i 
komunikacyjnymi;

22. zauważa, że koszty energii, surowców i minerałów to ważna część wydatków 
operacyjnych w wielu sektorach przemysłu; podkreśla w związku z tym znaczenie 
zróżnicowanego i zrównoważonego pod względem środowiskowym koszyka 
energetycznego i zauważa, że strategia przemysłowa powinna skupiać się na kluczowych 
możliwościach, jakie oferuje większa efektywność energetyczna oraz wydajność 
produktów; zalicza się do tego recykling i ponowne wykorzystanie materiałów oraz 
ograniczenie śladu węglowego i materiałowego produkcji i konsumpcji; podkreśla, że 
również według analizy Komisji taka polityka przyczyniłaby się do stworzenia dużej 
liczby nowych miejsc pracy;

23. zdecydowanie wspiera rozwój działań dyplomatycznych Komisji w zakresie surowców 
oraz inne inicjatywy, takie jak ujawnianie płatności władzom (tzw. country-by-country 
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reporting) w celu zabezpieczenia dostępu do surowców; dlatego też domaga się 
stworzenia międzynarodowego forum surowcowego służącego wymianie doświadczeń, 
łączeniu krajowych strategii, a także wspólnemu gospodarowaniu zasobami, jako że 
przyczyniłoby się to do zatrzymania pogarszającej się nieustannie walki o zasoby;

24. podkreśla, jak pilną kwestią jest poprawa wydajności unijnego rynku dwutlenku węgla w 
zakresie gwarantowania pewności inwestycyjnej dla ekologicznych technologii;

25. wzywa Komisję do szybkiego włączenia ekologicznych produktów i usług do rynku 
wewnętrznego, łącznie ze śladem środowiskowym;

26. podkreśla zapotrzebowanie na ramy prawne, które wysyłają właściwe sygnały 
producentom i konsumentom, skłaniając ich do oszczędzania zasobów oraz przejścia na 
gospodarkę obiegową, opartą na odtwarzaniu zasobów; podkreśla, że aby zaradzić 
fragmentaryzacji i ograniczonemu charakterowi przepisów w zakresie zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji, konieczne będzie dokonanie konsolidacji obecnego 
ustawodawstwa dotyczącego produktu, takiego jak dyrektywa w sprawie ekoprojektu 
(2009/125/WE), dyrektywa w sprawie etykietowania energetycznego (2010/30/WE) oraz 
rozporządzenie w sprawie ekoznaku z myślą o poprawie wyników środowiskowych oraz 
wydajności produktów w całym cyklu ich życia;

27. uważa, że konkurencyjność produkcji europejskiej zależy od wiodącej pozycji Europy, 
jeżeli chodzi o ekowydajne towary i produkcję;

28. uważa, że przemysłowa przyszłość Europy nie jest możliwa bez zdecydowanego zwrotu 
w kierunku rozwiązań koncepcyjnych, produkcyjnych i transportowych uwzględniających 
wymogi środowiskowe;

29. wspiera szersze wykorzystywanie projektowania, a także innych innowacji 
nietechnologicznych jako jednego z głównych czynników stymulujących opracowywanie 
wysokiej jakości produktów, poprawy produktywności oraz efektywniejszego 
wykorzystywania zasobów;

30. uważa, że pomyślna polityka przemysłowa musi obejmować politykę UE łączącą 
wszystkie aspekty mające wpływ na przemysł, a także koncentrować się na znajdowaniu 
rozwiązań dla głównych wyzwań społecznych;

31. wzywa Komisję do opracowania lub utrzymania środków mających na celu 
zagwarantowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w całym łańcuchu 
wartości, począwszy od wydobycia surowców, poprzez produkcję, a skończywszy na 
handlu i recyklingu, zarówno na terenie UE, jak i poza nią;

32. wspiera wysiłki Komisji na rzecz zwiększania inwestycji w kapitał ludzki i umiejętności, 
które są niezbędne dla zapewnienia konkurencyjności przemysłowej i dokonania zmian; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do usprawnienia dialogu między odnośnymi 
władzami i partnerami społecznymi w celu poprawy powiązań pomiędzy systemem 
edukacji a rynkiem pracy; wzywa Komisję do zagwarantowania prawa do ustawicznego 
kształcenia wszystkich obywateli, które zapewni im możliwość przekwalifikowania się w 
trakcie kariery zawodowej, jako że ma to kluczowe znaczenie dla innowacji i 
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konkurencyjności;

33. wzywa Komisję i państwa członkowskie do niezwłocznego przyjęcia do 2014 r. 
konkretnych planów stopniowego wycofywania przynoszących szkodę dla środowiska 
dopłat do 2020 r., do szerszego wykorzystania instrumentów rynkowych, w tym przejścia 
z kształtowania cen i opłat oraz opodatkowania pracy na kształtowanie cen i opłat oraz 
opodatkowanie środowiskowe, a także rozszerzenia rynków towarów i usług 
środowiskowych;

34. wyraża opinię, że promowanie zrównoważonych form turystyki związanych z 
konsumpcją lokalnych produktów może pobudzić ożywienie działalności rolniczej i 
rzemieślniczej oraz upowszechnienie mikroprzedsiębiorstw na szczeblu lokalnym, a także 
może być ważnym motorem ekonomicznym zdolnym ożywić gospodarkę, gwarantując 
jednocześnie prawidłowe gospodarowanie środowiskiem, ochronę upraw i osiedli 
ludzkich oraz zapobieganie naruszeniu równowagi hydrogeologicznej;

35. uważa, że priorytetem w sektorze budowlanym powinno być stosowanie ogólnych zasad 
zrównoważonego budownictwa i projektowania ekologicznego; w tym kontekście 
szczególne znaczenie ma rewaloryzacja istniejącego dziedzictwa architektonicznego; 
można tego dokonać między innymi poprzez realizację planów obowiązkowego 
dostosowywania starych budynków, tak publicznych jak prywatnych, do obowiązujących 
norm w zakresie izolacji i efektywności energetycznej w celu poczynienia oszczędności w 
zakresie konsumpcji.



PE510.843v02-00 58/73 RR\1013732PL.doc

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 19.6.2013

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

54
7
5

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie 
Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, 
Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Tadeusz Cymański, 
Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill 
Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, 
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta 
Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, 
Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika 
Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav 
Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló 
Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, 
Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst 
Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine 
Wils, Marina Yannakoudakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Romana Jordan, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Christel 
Schaldemose, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, 
Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego

Fabrizio Bertot, Bill Newton Dunn, Konrad Szymański



RR\1013732PL.doc 59/73 PE510.843v02-00

PL

6.5.2013

OPINIA KOMISJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY KONSUMENTÓW

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego 
rozwoju
(2013/2006(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Evelyne Gebhardt

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że polityka przemysłowa znalazła się w centrum debaty 
politycznej w UE; podkreśla, że solidna gospodarka realna z silną bazą przemysłową ma 
podstawowe znaczenie dla zamożnej, konkurencyjnej i odnoszącej sukcesy gospodarcze 
Unii oraz stanowi najlepsze panaceum na recesję;

2. zasadniczo krytycznie odnosi się do przeprowadzonego przez Komisję wybiórczego 
ustalenia sześciu rynków priorytetowych dla inwestycji i innowacji; zwraca raczej uwagę 
na znaczenie poprawy warunków ramowych prowadzenia badań i rozwoju oraz centralną 
rolę przedsiębiorstw początkujących i MŚP jako sił napędowych europejskich działań 
innowacyjnych; 

3. uważa, że do pobudzania innowacyjności i zwiększania europejskiej konkurencyjności 
niezbędny jest przede wszystkim znaczny wzrost środków na badania i rozwój w 
Europie;

4. podkreśla ważną rolę wzmacniania trwałości unijnej gospodarki w dążeniu do osiągania 
celów strategii „Europa 2020” i wzywa do tego, by najważniejsze znaczenie nadano 
trwałości w europejskiej polityce przemysłowej; w związku z tym powinno się przede 
wszystkim promować produkcję odbywającą się z poszanowaniem środowiska, 
zwiększać trwałość dóbr konsumpcyjnych, promować recykling oraz jeszcze bardziej 
zwiększać efektywność energetyczną dóbr wyprodukowanych na rynku wewnętrznym;

5. stwierdza, że w peryferyjnych regionach UE dochodzi do znacznego spadku produkcji 
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przemysłowej; wzywa Komisję do przyjęcia środków sprzyjających równomiernemu 
rozmieszczeniu produkcji przemysłowej w Europie;

6. jest zdania, że jedynie proaktywna, zintegrowana polityka przemysłowa, oparta na 
badaniach, innowacji i jednolitym rynku, która łączy wiele obszarów polityki i strategie 
na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami – w tym politykę ochrony konsumentów 
i politykę rynku pracy – może stworzyć przedsiębiorstwom w UE sprzyjające warunki 
gospodarcze, które zwiększą ich konkurencyjność, i oczekuje na przedstawienie 
harmonogramu reformy rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych;

7. uważa, że obrona istniejących struktur produkcyjnych w czasach kryzysu stanowi 
zasadniczy element polityki przemysłowej; uważa, że do osiągnięcia tego celu prowadzą 
przede wszystkim działania antycypacyjne i w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, 
realizowane poprzez masowe i aktywne zaangażowanie pracowników;

8. przypomina o roli inwestycji procesie stymulowania innowacji oraz sprzyjania wzrostowi 
i podkreśla konieczność udzielania większego wsparcia na rzecz przedsiębiorczości, 
jeżeli chodzi o stwarzanie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej;

9. wzywa Komisję do opracowania wniosków dotyczących europejskiej polityki klastrów w 
sensie współpracy wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, dostawców, usługodawców i 
jednostek badawczych; zwraca uwagę, że chociaż taka polityka jest praktykowana od lat 
na szczeblu regionalnym i krajowym i chociaż jej mocne strony do tej pory były 
politycznie promowane tylko na tym szczeblu, przyczyniła się ona również do wzrostu 
konkurencyjności gospodarek na szczeblu europejskim; uważa, że wykorzystanie zalet 
wspólnego korzystania z zasobów i wiedzy fachowej na rzecz przedsiębiorstw, 
pracowników i regionów również na szczeblu europejskim byłoby instrumentem 
wspierania lepiej wyważonego rozwoju przemysłu i handlu;

10. uważa, że jasne i stabilne ramy prawne stanowią zasadniczy element sprzyjający 
wzrostowi oraz są dodatkowym istotnym powodem ulepszenia prawodawstwa 
europejskiego w obszarze nadzoru rynków w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
produktów i warunków umożliwiających prowadzenie uczciwego handlu; 

11. zwraca uwagę na zasadnicze znaczenie prawodawstwa dla owocnej polityki 
przemysłowej i na potrzebę uniknięcia długofalowych działań zaburzających 
konkurencję, w szczególności przez wywieranie nieproporcjonalnego bezpośredniego 
wpływu finansowego;

12. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny charakteryzuje się nadal ogromnym, 
niewykorzystanym potencjałem w zakresie stymulowania konkurencyjności i 
jakościowego wzrostu w UE, i w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zwiększenia wysiłków w celu usunięcia pozostałych przeszkód z korzyścią dla 
unijnych konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw, a szczególnie MŚP; podkreśla 
ponadto, że niezbędne jest stworzenie i umocnienie instrumentów prognozowania 
i finansowania (ubezpieczenia, gwarancje płatności itp.), tak by umożliwić MŚP rozwój 
na szczeblu międzynarodowym.

13. podkreśla, że przemysłowe procesy wytwarzania są w coraz większym stopniu oparte na 
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wiedzy i z tego względu silna pozycja przemysłu w decydującym stopniu zależy od 
dobrze wykształconych specjalistów; z tego względu apeluje o ścisłą koordynację między 
polityką przemysłową a działaniami edukacyjnymi i szkoleniowymi;

14. wzywa Komisję do wspierania rozwoju krajowych banków inwestycyjnych dla MŚP i do 
podjęcia działania umożliwiającego istniejącym bankom inwestycyjnym dla MŚP 
rozszerzanie prowadzonej przez te banki działalności na inne państwa członkowskie na 
warunkach obowiązujących w tych państwach, tak aby pobudzić produkcję przemysłową;

15. wzywa UE i państwa członkowskie do kontynuowania procesu całkowitego 
wprowadzenia w życie programu Small Business Act, przepisów mających na celu 
uspójnienie narzędzi sprzyjających wzrostowi MŚP, które powinny być nieodłączne od 
nowej, silnej polityki przemysłowej UE;

16. uważa, że rosnący niedobór zasobów to nie tylko zagadnienie z zakresu zrównoważonego 
rozwoju, lecz w coraz większym stopniu kluczowa kwestia dotycząca konkurencyjności 
Europy i przedsiębiorstw europejskich; wskazuje na znaczenie efektywnego 
gospodarowania zasobami jako na kluczową wytyczną w ramach europejskiej agendy 
reindustrializacji; w związku z tym wzywa:

– do pełnego i ambitnego wdrożenia opracowanego przez Komisję Planu działania na 
rzecz zasobooszczędnej Europy;

– do włączenia w główny nurt wszystkich odnośnych strategii politycznych pojęcia 
kaskadowego wykorzystania zasobów, dopilnowując, by dochodziło do 
wykorzystania pełnego potencjału naszych ograniczonych surowców;

– Komisję i państwa członkowskie do opracowania, a następnie do wdrożenia metody 
rachunkowości dotyczącej zasobów, która ma zostać uwzględniona w budżecie UE i 
budżetach krajowych we wszystkich ich rozdziałach (każdy odpowiada danej 
działalności), które z kolei można podzielić na artykuły, te zaś, w stosownych 
przypadkach, na pozycje, tak aby zapewnić skuteczne włączenie kwestii związanych 
z efektywnym gospodarowaniem zasobami do procesu kształtowania polityki;

17. uznaje znaczenie identyfikowalności produktów w kontekście wyposażenia 
konsumentów w narzędzia służące dokonywaniu wyborów zakupowych w oparciu o 
większą znajomość stanu rzeczy oraz obdarzenia uznaniem lokalnych przedsiębiorstw 
produkcyjnych w związku z ich wiedzą fachową uzyskaną na przestrzeni stuleci;

18. jest zdania, że polityka przemysłowa powinna łączyć elementy strategiczne o 
zasadniczym znaczeniu dla konkurencyjności, takie jak tworzenie wydajnej i 
zintegrowanej infrastruktury transportowej i zaawansowanej sieci cyfrowej oraz 
europejskiej polityki energetycznej;   

19. uważa, że nieodłącznymi elementami polityki przemysłowej są stymulowanie i 
uruchamianie znacznych inwestycji w obszarze badań z zakresu innowacji, zarówno 
innowacji dotyczących struktur, jak i produktów; 

20. uważa, że rozwój europejskich gałęzi przemysłu może nastąpić tylko w wyniku realizacji 
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planu inwestycyjnego, któremu będzie towarzyszyło przedsięwzięcie zdecydowanych 
środków ułatwiających dostęp do kredytów; 

21. podkreśla, że polityką przemysłową powinna rządzić zasada „jednakowej płacy za 
jednakową pracę”, tak aby zagwarantować zarówno równość płci w miejscu pracy, jak i 
równe warunki dla pracowników zatrudnionych na podstawie różnego rodzaju umów;

22. uważa, że dalszy rozwój swobodnego przepływu pracowników, za pomocą takich 
instrumentów jak wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych i uczenie się przez całe 
życie, w szczególności w przypadku pracowników ze słabszych grup społecznych, daje 
duże możliwości, jeżeli chodzi o łagodzenie skutków niedoborów wykwalifikowanej siły 
roboczej i napędzanie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu;

23. dostrzega, że system dualny w istotnej mierze przyczynia się do produkcji przemysłowej 
wysokiej jakości oraz do trwałego wzrostu w Europie, oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego wspierania tej dziedziny oraz utrwalenia jej w całej Europie;

24. wzywa państwa członkowskie do możliwie jak najszybszego wdrożenia dyrektywy w 
sprawie przeciwdziałania zatorom płatniczym, ponieważ dotknięte nimi są zwłaszcza 
przedsiębiorstwa wytwórcze;

25. zachęca do dalszej analizy możliwości, jakie zapewnia procedura powiadamiania 
ustanowiona w dyrektywie 98/34, i proponuje, aby państwa członkowskie wprowadziły 
test konkurencyjności do ocen skutków prowadzonych w ramach krajowych procedur 
ustawodawczych na etapie opracowywania prawa, w szerszych ramach „testu jednolitego 
rynku”, o którego wprowadzenie zwrócił się w swojej rezolucji z dnia 7 lutego 2013 r., 
formułując zalecenia dla Komisji w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem;

26. podkreśla, że aby wspierać wzrost gospodarczy w Europie niezbędne jest komunikowanie 
się z obywatelami europejskimi w kwestii kluczowej roli polityki przemysłowej;

27. podkreśla, że silna polityka przemysłowa musi iść w parze z pozycjonowaniem rynku 
optymalnym dla unijnych produktów i że w związku z tym najważniejsze znaczenie ma 
dbanie o ich jakość; zwraca także uwagę na znaczenie utrwalania, podnoszenia wartości i 
pogłębiania fachowej wiedzy rzemieślniczej w Europie;

28. podkreśla wkład przedsiębiorstw sektora dóbr luksusowych we wzrost gospodarczy, 
tworzenie miejsc pracy i zwiększanie konkurencyjności w Unii Europejskiej, jako że 
sektor ten wytwarza 3% PKB, jego roczne obroty przekraczają 400 mld euro, a liczba 
miejsc pracy bezpośrednio i pośrednio związanych z tym segmentem w Europie sięga 
1,5 mln, o czym mowa w dokumencie roboczym Komisji Europejskiej w sprawie 
konkurencyjności europejskiego sektora dóbr luksusowych, opublikowanym w dniu 26 
września 2012 r.

29. wspiera ściślejszą koordynację opodatkowania przedsiębiorstw w UE poprzez stworzenie 
jednolitej podstawy opodatkowania.
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego 
rozwoju
(2013/2006(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: María Irigoyen Pérez

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że pomimo faktu, iż sektor przemysłu poniósł dotkliwe straty na skutek 
obecnego kryzysu gospodarczego, nadal stanowi on bez wątpienia jeden z największych 
atutów UE na poziomie międzynarodowym oraz siłę napędową do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” dotyczących wzrostu, zatrudnienia, innowacyjności, badań 
naukowych, rozwoju, trwałego rozwoju i konkurencyjności; zwraca uwagę, że w 
porównaniu z okresem przedkryzysowym obecnie całkowita produkcja w przemyśle 
spadła w sumie o 10%, a ponad 3 mln miejsc pracy w tym sektorze zostało 
zlikwidowanych; zauważa jednak, że istnieje ryzyko wzrostu deficytu pracowników 
dysponujących umiejętnościami dostosowanymi do potrzeb zrównoważonego rozwoju;

2. wyraża zaniepokojenie z powodu masowej deindustrializacji wielu tradycyjnych regionów 
przemysłowych Europy; uważa, że dawne regiony przemysłowe mogą odegrać ważną rolę 
w procesie reindustrializacji; przypomina w związku z tym, że uwaga publiczna odwróciła 
się od dawnych regionów przemysłowych, oraz że należy stworzyć odpowiednie 
możliwości inwestycyjne dla konkretnych strategii rozwoju regionalnego ze względu na 
stawiane im szczególne wyzwania; wspiera w związku z tym inicjatywy „re-shoring” 
mające na celu relokację sektorów produkcji i usług z państw trzecich;

3. wyraża głębokie zaniepokojenie skutkami pogorszenia koniunktury finansowej i 
gospodarczej, spadkiem ilości inwestycji oraz pogłębianiem się nierówności w UE, w 
szczególności w odniesieniu do wydajności, konkurencyjności oraz dobrobytu w 
poszczególnych regionach; zaznacza, że zasadnicze znaczenie ma przyjęcie 
zdecydowanych środków politycznych i przeznaczenie odpowiednich zasobów 
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finansowych na wsparcie odrodzenia sektora przemysłu na rzecz zrównoważonej Europy, 
w oparciu między innymi o sektor kultury i sektor kreatywny oraz o nowe technologie, 
takie jak nanotechnologie, biotechnologie czy mikroelektronika; podkreśla, że jeśli nie 
podejmie się takich kroków, to gwałtowne spowolnienie produkcji przemysłowej będzie 
miało poważny negatywny wpływ nie tylko na wydajność UE, ale także na spójność 
społeczną i terytorialną, a „luka technologiczna” istniejąca między Unią Europejską a 
innymi strategicznymi obszarami (Stany Zjednoczone, państwa BRICS) poszerzy się do 
niebezpiecznych rozmiarów;

4. podkreśla, że przyszła polityka spójności będzie jedną z głównych strategii politycznych 
UE wspierających innowacyjny przemysł poprzez inteligentną specjalizację, dzięki czemu 
będzie można sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważoną energią, zmianą 
klimatu oraz wydajnym wykorzystaniem zasobów zarówno materialnych, jak i ludzkich; 
w związku z tym stoi na stanowisku, że zasadniczym czynnikiem reindustrializacji UE i 
jej regionów poprzez prawdziwie nowoczesną – sprzyjającą włączeniu społecznemu, 
zrównoważoną, efektywną energetycznie i wysoce konkurencyjną – strategię polityczną 
na rzecz przemysłu jest wsparcie ze strony przyszłej polityki spójności oraz europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; wzywa do lepszej koordynacji polityki 
spójności i programu „Horyzont 2020” oraz ich większej synergii w celu stworzenia 
regionalnych inkubatorów innowacji i zwiększenia innowacyjności na szczeblu 
regionalnym;

5. podkreśla, że w celu osiągnięcia wysokiego poziomu specjalizacji w przemyśle 
europejskim podczas planowania strategii regionalnego rozwoju przemysłowego dla 
poszczególnych regionów i sektorów należy brać pod uwagę cechy charakterystyczne 
regionów i ich szczególne mocne strony;

6. podkreśla, że obszary przygraniczne, posiadające wspólne cechy terytorialne, stają wobec 
podobnych wyzwań w zakresie uprzemysłowienia; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz władze lokalne i regionalne do opracowania strategii transgranicznej 
restrukturyzacji przemysłowej, której celem będzie stworzenie transgranicznych klastrów, 
oraz wspólnych strategii w dziedzinie szkoleń i zatrudnienia na obszarach 
transgranicznych;

7. podkreśla potrzebę opracowania na szczeblu unijnym, a także w ramach krajowych 
programów reform, jasnych strategii politycznych na rzecz konkurencyjności przemysłu 
poprzez bardziej ukierunkowane podejście strategiczne i terytorialne, które obejmuje 
ustalenie priorytetów w odniesieniu do: ułatwienia dostępu do finansowania i 
instrumentów mikrokredytowych, wsparcia badań i rozwoju, kształcenia, szkolenia 
zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, uproszczenia procedur administracyjnych i 
budowy potencjału, aby umożliwić przedsiębiorstwom prowadzenie działalności przy 
możliwie najniższych kosztach, jasnych przepisów środowiskowych, zmniejszenia 
opodatkowania pracy, większej elastyczności na rynku pracy, poprawy infrastruktury 
przyjaznej środowisku, większego zaangażowania i koordynacji władz lokalnych i 
regionalnych, a także zainteresowanych podmiotów sektora publicznego i prywatnego 
oraz silnego wsparcia MŚP, przedsiębiorców i przedsiębiorstw społecznych; uważa, że 
bardziej skoordynowane podejście między poszczególnymi szczeblami rządu 
a zainteresowanymi stronami może być wypracowane przez włączenie proponowanych 
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paktów terytorialnych i instrumentów do umów o partnerstwie, aby zbliżyć ze sobą te 
podmioty w celu ukierunkowania i koordynowania ich działań oraz przeznaczania ich 
środków finansowych na potrzeby realizacji celów strategii „Europa 2020”;

8. uważa, że procesowi reindustrializacji Europy winny towarzyszyć wysiłki zmierzające do 
tworzenia miejsc pracy dla młodzieży, co wymaga skorelowania wspólnotowych strategii 
zatrudnienia oraz przyszłych potrzeb przemysłu europejskiego, opracowania regionalnych 
i narodowych programów zapewniających młodzieży efektywne kształcenie techniczne, a 
także wspierania rozwoju przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez dostęp do 
funduszy europejskich oraz doradztwo biznesowe;

9. przypomina, że gospodarki regionalne stanowią klucz do osiągnięcia inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, gdyż dysponują 
zarówno konieczną wiedzą, jak i zdolnościami do angażowania lokalnych 
zainteresowanych stron - zgodnie ze specyfiką danego regionu; ponownie zwraca uwagę 
na podstawowe znaczenie łączenia programów na rzecz innowacyjności 
i zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim poprzez 
opracowywanie zaawansowanych krajowych i regionalnych strategii badań i innowacji na 
rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3);

10. wyraża opinię, że aby europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne zapewniały 
bardziej ukierunkowane wsparcie w ramach strategicznego i zintegrowanego podejścia, 
należy nadal realizować regionalne strategie innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, 
co stanowi warunek ex ante otrzymania wsparcia finansowego przeznaczonego na cel 
dotyczący badań, rozwoju i innowacji w ramach przyszłej polityki spójności; zaznacza, że 
takie regionalne strategie innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji w oparciu o 
przewagę komparatywną regionów będą wspierać środki pobudzające produktywność, 
przyciągać kapitał publiczny i prywatny dzięki silnemu efektowi dźwigni, a także 
pomagać regionom w skupianiu zasobów na kilku kluczowych priorytetach, tak aby 
mogły one bardziej wydajnie wykorzystywać dostępne środki;

11. podkreśla, że innowacyjność w zakresie gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
będzie musiała znaleźć się w centrum długoterminowych strategii zrównoważonego 
rozwoju organów krajowych i regionalnych, co będzie możliwe dzięki sieciom silnych 
współzależności, wymianie wiedzy, a także środowiskom zarządzania i innowacyjności 
obejmującym klastry wysoko wyspecjalizowanych MŚP oraz gałęzi przemysłu; wspiera 
utworzenie parków przemysłowych w drodze współpracy władz państwowych i 
lokalnych, agencji gospodarczych oraz instytutów badań i rozwoju;

12. zgadza się z Komisją i Radą, że nadrzędnym priorytetem powinien być wzrost 
konkurencyjności na rynku wewnętrznym, ale także w handlu z państwami trzecimi; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję do wsparcia sektorów przemysłu – w 
szczególności MŚP – w zakresie eksportu i ich umiędzynarodowienia; podkreśla potrzebę 
i znaczenie określenia standardów europejskich szeroko stosowanych i chronionych przez 
UE na rynku światowym, zwłaszcza dotyczących odpowiedzialności za środowisko 
naturalne i odpowiedzialności społecznej, tak aby środki na rzecz innowacyjności 
przyjmowane przez europejskie przedsiębiorstwa nie godziły w nie, a wręcz stopniowo 
stawały się normami światowymi, w szczególności poprzez zastosowanie zasady 
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wzajemności;

13. jest głęboko zaniepokojony negatywnym wpływem kryzysu gospodarczego i finansowego 
na zdolność regionów europejskich do finansowania inwestycji produkcyjnych na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, co 
niesie ze sobą ryzyko braku realizacji celów strategii „Europa 2020”;

14. zwraca się do Komisji, by zaproponowała minimalne opodatkowanie ekologiczne i 
socjalne na towary importowane z krajów trzecich, aby spełnić europejskie normy 
socjalne i środowiskowe narzucone unijnemu przemysłowi;

15. stoi na stanowisku, że oprócz dotacji większą rolę na rzecz konkurencyjnego przemysłu 
UE powinny odgrywać także pożyczki, kapitał wysokiego ryzyka, gwarancje i inne formy 
inżynierii finansowej; wzywa do właściwego wykorzystania instrumentów finansowych 
poprzez połączenie i synergię różnych form finansowego wsparcia zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego, w szczególności wsparcia na rzecz MŚP i 
przedsiębiorstw społecznych, aby zapewnić dostęp do środków finansowych bardziej 
dostosowany do indywidualnych potrzeb; podkreśla wagę wzmożonej koordynacji 
poszczególnych strategii politycznych UE oraz różnych dostępnych środków europejskich 
w celu wspierania reindustrializacji, zgodnie z zasadami pakietu legislacyjnego 
dotyczącego polityki spójności na lata 2014–2020; 

16. uważa, że biorąc pod uwagę obecny kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny, 
niezbędne są inwestycje prywatne i publiczne w ramach ogólnej strategii na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; w związku z tym wspiera ogólną reformę 
systemu udzielania pomocy państwa poprzez zastosowanie podejścia opartego w 
większym stopniu na czynnikach społecznych i gospodarczych oraz poprzez złagodzenie 
zasad konkurencji, o których mowa w art. 101 i 102 TFUE; przypomina o znaczeniu 
uwzględniania w większym stopniu jakości i gospodarności wydatków publicznych.
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OPINIA KOMISJI PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego 
rozwoju
(2013/2006(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Antigoni Papadopoulou

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Silniejszy przemysł europejski na 
rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM(2012)0582), ale wyraża ubolewanie, że 
całkowicie pomija się w nim wymiar płciowy; podkreśla, że nieuwzględnienie aspektu 
płci w polityce przemysłowej pogłębia nierówności ze względu na płeć oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia mechanizmów uwzględniania aspektu 
płci w polityce przemysłowej na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym;

2. podkreśla niedostateczną reprezentację kobiet w przemyśle, a tym samym w procesie 
reindustrializacji Europy, a także brak podejścia i zapotrzebowania uwzględniającego 
kwestie płci na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym; podkreśla, że z 
tego względu oraz w celu wdrożenia strategii UE na rzecz równouprawnienia płci na 
szczeblu krajowym państwa członkowskie powinny uwzględniać aspekt płci, dokonując 
przeglądu polityki we wszystkich obszarach pod kątem jej różnorodnego wpływu na 
kobiety i mężczyzn, również w obszarach badań oraz zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji, w ścisłym porozumieniu z sektorem przemysłowym, instytucjami, 
organizacjami i decydentami;

3. podkreśla, że aby pobudzić wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich regionów, UE 
nie może w dalszym ciągu lekceważyć ogromnego potencjału kobiet; w związku z tym 
podkreśla znaczenie zachęcania kobiet do trwalszego udziału w sektorze naukowym 
technologicznym, jak również zapewnienia kobietom ustawicznych szkoleń oraz 
wykorzystania ich kwalifikacji zarówno w sektorze badań i w sektorze naukowym, jak i w 
bardziej tradycyjnych sektorach przemysłowych;
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4. zwraca uwagę, że każdego roku w Europie kobiety stanowią ponad połowę osób 
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych; podkreśla pozytywny wpływ, jaki 
miałoby wniesienie do przedsiębiorstw umiejętności wykwalifikowanych kobiet, w 
szczególności na wzrost, produktywność i konkurencyjność przemysłu europejskiego, i w 
związku z tym wzywa podmioty gospodarcze, edukacyjne i społeczne, a także Komisję do 
promowania i zwiększania roli kobiet w sektorach przemysłowych w Europie;

5. wzywa do pełnego wykorzystania umiejętności kobiet w europejskim sektorze kultury i w 
sektorze kreatywnym oraz do skutecznego promowania ukierunkowanych programów 
szkoleniowych w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze przemysłowym; 
przypomina o wkładzie sektora kultury i sektora kreatywnego w realizację celów strategii 
Europa2020, a szczególnie w tworzenie miejsc pracy;

6. podkreśla, że równe szanse oraz równowaga płci na wszystkich szczeblach i we 
wszystkich sektorach przemysłu mają pozytywny wpływ na produktywność i 
zrównoważony wzrost gospodarczy, wobec czego należy uznać, że odgrywają istotną rolę 
w reindustrializacji Europy, promując silną, zróżnicowaną i konkurencyjną bazę 
przemysłową; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby przy opracowywaniu nowej 
polityki przemysłowej zaczęły stosować nowy, społeczny i przyjazny dla klimatu 
wskaźnik wzrostu gospodarczego, który uwzględnia aspekty dobrobytu niezwiązane z 
gospodarką i kładzie główny nacisk na kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, 
takie jak równouprawnienie płci, ograniczanie ubóstwa i ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych;

7. zwraca uwagę, że ekologiczna konwersja gospodarki oraz przejście na gospodarkę 
niskowęglową stworzy ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników; 
powołuje się na fakt, że pracownicy płci żeńskiej odgrywają ważną rolę w strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz zrównoważonej Europy (RISE); wzywa Radę, Komisję i 
państwa członkowskie do zadbania o to, aby pracownicy płci żeńskiej nie byli stale 
niedostatecznie reprezentowani na szkoleniach, w projektach i programach na temat 
transformacji ekologicznej, a nawet z nich wykluczani;

8. podkreśla konieczność opracowania strategii politycznych, które kładą nacisk na 
eliminowanie od najmłodszego wieku stereotypów dotyczących płci oraz na kształcenie 
uwrażliwiające nauczycieli i uczniów oraz strategii, które zachęcają do różnicowania 
kariery zawodowej młodych kobiet i mężczyzn i propagują je;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania optymalnego wykorzystania 
dostępnego wykwalifikowanego kapitału ludzkiego, a zwłaszcza umiejętności kobiet, jak 
również wspierania przedsiębiorczości wśród kobiet poprzez umożliwienie odpowiednich 
ukierunkowanych programów szkoleniowych i mentorskich, a także poprzez ułatwienie 
dostępu do technicznych, naukowych i biznesowych sieci wsparcia zarówno w fazie 
początkowej, jak i podczas całego cyklu działalności przedsiębiorstwa;

10. wzywa Komisję, państwa członkowskie i zainteresowane strony do doceniania i 
rozwijania zdolności ludzkich oraz do wdrażania środków umożliwiających godzenie 
życia rodzinnego z życiem zawodowym, co obejmuje również dostępność odpowiednich 
placówek opieki nad dziećmi, w celu zapewnienia kobietom jak najlepszych szans na 
nieprzerwany i stały rozwój kariery; wzywa również do zapewnienia równowagi płci we 
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wszystkich dziedzinach przemysłu, tak aby odzwierciedlała rolę kobiet w społeczeństwie 
jako decydentów i konsumentów;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do tego, aby wykorzystując instrumenty UE, 
takie jak fundusze strukturalne lub instrumenty udostępniane przez Europejski Bank 
Inwestycyjny, zadbały o lepszy i łatwiejszy dostęp MŚP do finansowania tradycyjnego i 
innowacyjnego oraz ułatwiły kobietom przedsiębiorcom dostęp do innych istniejących 
źródeł finansowania, takich jak specjalne dotacje i kapitał wysokiego ryzyka;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich działań w celu 
przeciwdziałania utrzymującym się stereotypom, że nauka, technologia, inżynieria i 
matematyka to dziedziny zdominowane przez mężczyzn, aby dzięki temu sprawić, że taka 
ścieżka rozwoju stanie się bardziej dostępna dla kobiet i dziewcząt na wszystkich etapach; 
przypomina o znaczeniu podkreślania roli kobiet obecnych już w tych sektorach 
działalności poprzez danie im szans równych szansom mężczyzn pracujących na takich 
samych stanowiskach w celu budowania obiecującej kariery;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do łączenia edukacji i ustawicznych szkoleń, 
zwłaszcza w określonych sektorach, takich jak sektor kultury i sektor kreatywny, z 
ukierunkowanymi strategiami na rzecz zatrudnienia młodych kobiet i mężczyzn w celu 
obniżenia liczby młodych osób przedwcześnie porzucających naukę szkolną, co wiąże się 
z ryzykiem wykluczenia społecznego, oraz do zadbania o to, aby zdobyte kwalifikacje 
były wystarczające do zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do organizowania kampanii i udostępniania 
wystarczających bezstronnych informacji na tematy związane z działalnością 
gospodarczą, a także informacji na temat placówek świadczących usługi społeczne, 
skierowanych bezpośrednio do kobiet prowadzących działalność gospodarczą;

15. wzywa państwa członkowskie do wspierania programów uczenia się przez całe życie i 
możliwości reorientacji zawodowej, dbania o równe szanse uczestnictwa dla kobiet i 
mężczyzn we wszystkich sektorach i na wszystkich szczeblach oraz do uwzględniania 
osobistych potrzeb uczących się, zwłaszcza szczególnych aspiracji młodych kobiet; 
podkreśla znaczenie reorientacji zawodowej jako drugiej szansy na zmianę kariery 
mężczyzn i kobiet, którzy w młodym wieku zwrócili się ku zawodom tradycyjnie 
postrzeganym jako zdominowane przez daną płeć.
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