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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o nové průmyslové strategii pro Evropu
(2020/2076(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na její články 9, 
151, 152, čl. 153 odst. 1 a 2, jakož i na její článek 173, který se týká průmyslové 
politiky EU a mimo jiné odkazuje na konkurenceschopnost průmyslu Unie,

– s ohledem na články 14, 27 a 30 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na SFEU a na Smlouvu o Evropské unii (SEU), zejména na její čl. 5 odst. 3 
a na její protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

– s ohledem na čl. 3 odst. 3 SEU, který se týká vnitřního trhu, udržitelného rozvoje a 
sociálně tržního hospodářství,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv,

– s ohledem na zjištění indexu digitální ekonomiky a společnosti 2020, který byl 
zveřejněn dne 11. června 2020,

– s ohledem na dokument Komise ze dne 2. června 2020 o plánu strategie pro léčivé 
přípravky – včasný přístup pacientů k cenově dostupným léčivým přípravkům, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 nazvané „Chvíle pro Evropu: 
náprava škod a příprava na příští generaci“ (COM(2020)0456),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 s názvem „Upravený pracovní 
program Komise na rok 2020“ (COM(2020)0440),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. února 2020 s názvem „Evropská strategie pro 
data“ (COM(2020)0066),

– s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 19. února 2020 nazvanou „Umělá inteligence: 
Evropský přístup k excelenci a důvěře (COM(2020)0065),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 19. února 2020 nazvanou „Zpráva o dopadech 
umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost“ 
(COM(2020)0064),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, 
vlastních zdrojích a plánu obnovy1,

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0124.
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– s ohledem na Evropskou hospodářskou prognózu Komise: jaro 2020,

– s ohledem na závěry předsedy Evropské rady ze dne 23. dubna 2020 v návaznosti na 
videokonferenci členů Evropské rady,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU 
v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům2,

– s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele ze dne 8. dubna 2020 
o globální reakci EU na COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– s ohledem na závěry předsedy Evropské rady ze dne 17. března 2020 v návaznosti na 
videokonferenci s členy Evropské rady o COVID-19,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. března 2020 nazvané „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou nákazu COVID-19“ (COM(2020)0112),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2020 s názvem „Nový akční plán pro 
oběhové hospodářství - Čistší a konkurenceschopnější Evropa“ (COM(2020)0098), na 
závěry o „Větší oběhovosti – přechodu k udržitelné společnosti“ přijaté Radou na jejím 
3716. zasedání, které se konalo dne 4. října 2019 (12791/19) a na sdělení Komise ze dne 
2. prosince 2015 s názvem „Uzavření cyklu - akční plán EU pro oběhové hospodářství“ 
(COM(2015/0614),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. března 2020 nazvané „Nová průmyslová 
strategie pro Evropu“ (COM(2020)0102),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. března 2020 nazvané „Strategie pro udržitelnou 
a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky“ (COM(2020)0103),

– s ohledem na návrh nařízení Komise ze dne 4. března 2020, kterým se stanoví rámec 
pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima) (COM(2020)0080),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. února 2020 nazvané „Formování digitální 
budoucnosti Evropy“ (COM(2020)0067),

– s ohledem na pracovní program Komise na rok 2020 nazvaný „Unie, která si klade vyšší 
cíle“ (COM(2020)0037),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o investičním plánu pro udržitelnou 
Evropu (COM(2020)0021),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 28. listopadu 2019 s názvem „Hlavní plán pro 
konkurenceschopnou transformaci energeticky náročných odvětví v EU umožňující 
klimaticky neutrální oběhové hospodářství do roku 2050“ (zpráva skupiny na vysoké 

2 Přijaté texty P9_TA(2020)0054.
3 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005
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úrovni pro energeticky náročná průmyslová odvětví),

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2019 o spravedlivém zdanění 
v digitalizované a globalizované ekonomice: BEPS 2.04,

– s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 12. prosince 2019 (EUCO 
29/19),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ 
(COM(2019)0640),

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 20. června 2019 nazvané „Nový strategický 
program pro EU 2019–2024“ (EUCO 9/19),

– s ohledem na závěry o strategii pro budoucnost průmyslové politiky EU přijaté Radou 
na jejím 3655. zasedání konaném dne 29. listopadu 2018 (14832/2018),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. května 2018 nazvané „Nová evropská agenda 
pro kulturu“ (COM(2018)0267),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. září 2017 nazvané „Investice do inteligentního, 
inovativního a udržitelného průmyslu – Obnovená strategie průmyslové politiky EU“ 
(COM(2017)0479),

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2017 o vypracování ambiciózní 
průmyslové strategie EU jako strategické prioritě pro růst, zaměstnanost a inovace 
v Evropě5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu6,

– s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení předloženou Komisi o vypracování 
ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategické priority pro růst, zaměstnanost 
a inovace v Evropě (O-000047/2017),

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o směřování k Aktu o jednotném 
digitálním trhu7,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvané „Digitalizace evropského 
průmyslu – dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu“ 
(COM(2016)0180),

– s ohledem na Pařížskou dohodu, která byla ratifikována Evropským parlamentem dne 
4. října 2016,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. října 2016 o potřebě evropské politiky 

4 Přijaté texty, P9_TA(2019)0102.
5 Úř. věst. C 334, 19.9.2018, s. 124.
6 Úř. věst C 307, 30.8.2018, s. 163.
7 Úř. věst C 11, 12.1.2018, s. 55
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reindustrializace s ohledem na nedávné případy společností Caterpillar a Alstom8,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 15. prosince 2016 a ze dne 23. června 2017,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2016 o soudržné politice EU pro kulturní 
a kreativní odvětví9, 

– s ohledem na závěry Rady o agendě v oblasti konkurenceschopnosti průmyslu, 
o digitální transformaci evropského průmyslu a o balíčku týkajícím se technologií pro 
jednotný digitální trh a modernizace veřejných služeb,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – 
Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2014 o reindustrializaci Evropy s cílem 
podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost10,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. ledna 2014 nazvané „Za obnovu evropského 
průmyslu“ (COM(2014)0014),

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady, které se konalo dne 2. května 2013 a 22. 
března 2019 (EUCO 1/19),

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, 
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru 
pro právní záležitosti,

– s ohledem na dopis Výboru pro rybolov,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9-0197/2020),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie potřebuje novou průmyslovou strategii v souladu s 
cílem klimatické neutrality nejpozději do roku 2050, která vytvoří podmínky pro 
inovativní, inkluzivní, odolnou a digitalizovanou společnost a významně přispěje ke 
globální konkurenceschopnosti evropských průmyslových odvětví; vzhledem k tomu, že 
tato strategie by měla zachovat vysokou úroveň zaměstnanosti a vysoce kvalitní 
pracovní místa a nikoho by neměla opomíjet; vzhledem k tomu, že tato strategie musí 
zajistit souběžnou transformaci na moderní, digitalizovanou evropskou průmyslovou 
základnu, která bude plně využívat potenciál obnovitelných zdrojů, bude vysoce 
energeticky a účinně využívat zdroje a bude neutrální z hlediska klimatu; vzhledem k 
tomu, že tato strategie by měla rovněž posílit vedoucí postavení Evropy ve světě a snížit 
závislost Unie na jiných částech světa ve strategických hodnotových řetězcích 
prostřednictvím diverzifikace a zvýšení jejich udržitelnosti, přičemž je třeba zabránit 

8 Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 21.
9 Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 28.
10 Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 89.
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přemísťování evropských průmyslových odvětví a zároveň zachovat otevřený trh;

B. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 a její dopad vedly v Evropě k nebývalému 
hospodářskému poklesu, což může vést ke zhoršení nerovností a sociálního napětí v 
Unii, zejména mezi nejzranitelnějšími občany;

C. vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost průmyslu a politika v oblasti klimatu jsou 
dvě témata, která se vzájemně posilují, a že inovativní a klimaticky neutrální 
reindustrializace vytvoří v daných lokalitách pracovní místa a zajistí evropskému 
hospodářství konkurenceschopnost; vzhledem k tomu, že takový přístup by měl být 
uplatňován ve všech politikách týkajících se ekologické a digitální transformace;

D. vzhledem k tomu, že Unie musí uvolnit nevyužitý podnikatelský potenciál konkrétních 
sociálních skupin, v nichž se musí plně rozvinout, včetně mladých lidí, migrantů, 
starších osob a žen; vzhledem k tomu, že průmyslová strategie Unie by mohla 
představovat příležitost k podpoře podnikatelské kultury nedostatečně zastoupených 
nebo znevýhodněných skupin a k tomu, aby mohly plně přispívat k digitální a 
ekologické transformaci;

E. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 a bezprecedentní hospodářský útlum, který 
způsobila, zasáhla všechna hospodářská odvětví, zejména malé a střední podniky, 
přičemž fungování některých odvětví se dokonce zcela zastavilo; vzhledem k tomu, že v 
této souvislosti nebude rychlého a spravedlivého oživení dosaženo, budeme-li 
pokračovat v zajetých kolejích, a že každá průmyslová strategie zaměřená na 
budoucnost by měla začít řešením oživení průmyslu a dlouhodobé globální 
konkurenceschopnosti, především v odvětvích vyznačujících se růstem a v odvětvích, 
která jsou opatřeními na omezení šíření onemocnění COVID-19 postižena nejvíce; 

F. vzhledem k tomu, že nové dluhy sjednané s cílem přežít hospodářský pokles 
pravděpodobně povedou k tomu, že společnosti budou mít křehčí finanční strukturu, což 
v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu povede ke zpomalení růstu a 
nedostatku investičních kapacit pro dosažení souběžné transformace na digitalizované, 
klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, které efektivně využívá zdroje;

G. vzhledem k tomu, že za těchto okolností Unie vyžaduje průmyslovou strategii, která má 
dvě odlišné fáze, z nichž jedna se zaměřuje na oživení a druhá na obnovu a odolnost; 
vzhledem k tomu, že hospodářské oživení by mělo být založeno na silném sociálně a 
environmentálně udržitelném přístupu a mělo by podporovat průmyslovou obnovu 
směrem k úspěšné digitální a ekologické transformaci, kterou by doprovázely 
kvalifikované pracovní síly a zajistily by spravedlivou transformaci;

H vzhledem k tomu, že průmyslové odvětví v Evropě je velmi provázané a existují silné 
vzájemné vztahy mezi členskými státy a různé přístupy k podnikům různé velikosti; 
vzhledem k tomu, že koordinovaná evropská politika, která zajišťuje, aby celý výrobní 
proces, od velkých podniků po malé a střední podniky, mohl mít prospěch, bude v 
důsledku toho úspěšnější při zvyšování globální konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
Evropy;

I. vzhledem k tomu, že Unie by měla i nadále usilovat o ambiciózní obchodní dohody na 
mnohostranné i dvoustranné úrovni; vzhledem k tomu, že evropský průmysl, který 
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nadále zůstává pilířem hospodářství Unie a zaměstnává přibližně 32 milionů lidí, se již 
před krizí COVID-19 nacházel na rozcestí, neboť jeho příspěvek k HDP EU se za 
posledních 20 let snížil z 23 % na 19 %; vzhledem k tomu, že v současné době čelí silné 
mezinárodní konkurenci a často ho čím dál více postihují protekcionistická obchodní 
opatření ze třetích zemí, které neuplatňují přísné environmentální a sociální normy; 

J. vzhledem k tomu, že nová evropská průmyslová strategie musí zajistit souběžnou 
transformaci evropské průmyslové základny, která bude konkurenceschopná a 
udržitelná; vzhledem k tomu, že tato transformace představuje pro Evropu příležitost 
modernizovat základy svého průmyslu, udržet a přemístit pracovní místa a klíčovou 
průmyslovou výrobu a budovat dovednosti a kapacity nezbytné pro celosvětové úsilí o 
plnění cílů stanovených v právním rámci pro klima a cílů udržitelného rozvoje; 

K. vzhledem k tomu, že strategie musí poskytnout nezbytný regulační rámec, který umožní 
souběžnou transformaci, jakož i nezbytnou infrastrukturu a finanční zdroje, a musí se 
zaměřit na zásadu „energetická účinnost v první řadě“, úspory energie a zdrojů, 
technologie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energie s nulovými a nízkými 
emisemi CO2, oběhovost a netoxicitu; 

L. vzhledem k tomu, že kromě krize COVID-19 patří změna klimatu a zhoršování stavu 
životního prostředí i nadále k největším výzvám a vyžadují komplexní společný přístup; 
vzhledem k tomu, že průmyslové emise EU přispívají k celkovým emisím skleníkových 
plynů v Evropě; vzhledem k tomu, že dekarbonizace energeticky náročných 
průmyslových odvětví zůstává jednou z největších výzev na cestě k dosažení klimatické 
neutrality nejpozději do roku 2050; vzhledem k tomu, že k dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu by měla přispívat všechna odvětví; 

M. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 poukázala na klíčovou úlohu digitálních aktiv, 
včetně propojení a sítí, jakož i digitálních dovedností, jakožto nástrojů, které 
pracovníkům a společnostem umožňují přizpůsobit způsob, jakým plní své úkoly a 
operace, naléhavé situaci; vzhledem k tomu, že odolnost digitální infrastruktury a 
zlepšování digitálních dovedností pracovní síly jsou prioritními oblastmi pro posílení 
konkurenceschopnosti evropských podniků, zejména malých a středních podniků;

N. vzhledem k tomu, že nová průmyslová strategie Unie by se měla zaměřit na větší 
konektivitu, lepší digitální vrstvy, průmyslový internet věcí, umělou inteligenci, 
technologie distribuované účetní knihy, vysoce výkonnou výpočetní techniku a 
kvantovou výpočetní techniku; vzhledem k tomu, že digitální odvětví rovněž přispěje k 
Zelené dohodě pro Evropu a k transformaci průmyslu na klimatickou neutralitu, a to 
jako zdroj technologických řešení a optimalizace průmyslových procesů, a také 
zlepšováním energetické účinnosti a výkonnosti oběhového hospodářství samotného 
digitálního odvětví;

O. vzhledem k tomu, že svrchovanost a strategická autonomie Unie vyžadují autonomní a 
konkurenceschopnou průmyslovou základnu a rozsáhlé investice do výzkumu a inovací 
s cílem rozvíjet vedoucí postavení v oblasti klíčových základních technologiích a 
inovativních řešeních a zajistit globální konkurenceschopnost; vzhledem k tomu, že 
průmyslová strategie Unie by měla obsahovat akční plán na posílení, zkrácení, zvýšení 
udržitelnosti a diverzifikaci dodavatelských řetězců evropských průmyslových odvětví s 
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cílem omezit přílišné spoléhání se na několik málo trhů a zvýšit odolnost těchto řetězců; 
vzhledem k tomu, že by měla existovat také strategie pro inteligentní relokalizaci s 
cílem přesunout průmyslová odvětví v Evropě, zvýšit výrobu a investice a přesunout 
průmyslovou výrobu v odvětvích strategického významu pro Unii;

1. domnívá se, že ústředním prvkem všech strategií Unie by měl být přechod na sociálně, 
hospodářsky a environmentálně odolnou společnost, strategické vedení a autonomie a 
dobře fungující jednotný trh; domnívá se proto, že je potřebné vytvořit plně funkční a 
perspektivní legislativní a politický rámec založený na pochopení dynamiky mezi 
plánem obnovy, našimi klimatickými a digitálními ambicemi a účinnou průmyslovou 
strategií, která zefektivňuje různé přístupy, cíle a záměry; vyzývá Komisi, aby 
definovala komplexní revidovanou průmyslovou strategii, která poskytne jasný 
politický rámec a regulační jistotu a mimo jiné: 

a) vytvoří podmínky pro dlouhodobý růst, zlepšuje prosperitu Unie založenou na 
inovacích a globální konkurenceschopnost a dosahuje klimatické neutrality;

b) mobilizuje odpovídající finanční zdroje, včetně opatření na obnovu;

c) podporuje a řídí souběžnou ekologickou a digitální transformaci, přičemž 
zachovává a vytváří vysoce kvalitní pracovní místa;

d) zabezpečuje plnění Zelené dohody pro Evropu;

e) zabezpečuje, činí udržitelnějšími, diverzifikuje a digitalizuje strategické 
hodnotové řetězce, mimo jiné prosazováním a podporou mezinárodního obchodu 
založeného na pravidlech;

f) posiluje podnikatelského ducha, vytváří prostředí příznivé pro podnikání, 
podporuje malé a střední podniky a vybízí k zakládání a rozšiřování společností, 
včetně startupů; 

g) zlepšuje strategickou odolnost a autonomii Unie, a to i v oblasti surovin, a 
posiluje vedoucí postavení v oblasti technologií,

h) vytváří podmínky pro rovný rozvoj a podporuje jej ve všech regionech Unie, 
přičemž nikdo nezůstává opomenut;

2. vyzývá k inkluzivní průmyslové strategii, která by do svého rozvoje a provádění 
zahrnovala všechny průmyslové ekosystémy, malé a střední podniky, regiony, komunity 
a pracovníky; je toho názoru, že silná průmyslová strategie může pomoci překlenout 
případné nedostatky a využít příležitosti, které přináší souběžná transformace; je 
přesvědčen o tom, že průmyslová strategie Unie musí být schopná se opírat o silný 
sociální pilíř a včas řešit sociální důsledky strukturálních změn; 

3. domnívá se, že je nezbytné investovat do aktivních trhů práce a poskytovat vzdělávací 
programy a programy odborné přípravy zaměřené na uspokojování potřeb hospodářství; 
vyzývá Komisi, aby zavedla politiku Unie, která sladí počet pracovních míst, jež mohou 
v tradičních odvětvích zaniknout, s poptávkou po pracovní síle v odvětvích digitální a 
ekologické transformace; vybízí Komisi a členské státy, aby – vzhledem k tomu, že je 
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nepravděpodobné, že by tato nová pracovní místa byla vytvořena v těch stejných 
regionech, které mohou přijít o tradiční průmyslová odvětví, nebo aby tato pracovní 
místa převzali titíž pracovníci – usnadnily hospodářskou a sociální revitalizaci území, 
jimž hrozí vylidňování a chudoba, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat 
genderovým rozdílům;

4. považuje tuto souběžnou transformaci za příležitost pro oblasti, v nichž převládají 
fosilní paliva, k tomu, aby přešly na inovace a systém výroby, který je slučitelný s cíli 
klimatické neutrality; vyzývá proto Komisi, aby zajistila, že tato transformace podpoří 
spravedlivé a sociálně spravedlivé podmínky pro vytváření pracovních míst v duchu 
zásady „nikoho neopomenout“, a to ruku v ruce s plným prováděním evropského pilíře 
sociálních práv, zlepšením sociální a životní úrovně a dobrými pracovními 
podmínkami; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba, aby každé opatření, které urychlí 
souběžnou transformaci, bylo doprovázeno odpovídajícími politikami a konkrétními 
opatřeními zaměřenými na řešení negativních dopadů jak na regiony, tak na 
nejzranitelnější osoby;

5. zdůrazňuje, že za tímto účelem je třeba se zaměřit na regionální a sociální soudržnost a 
na předjímání a řízení restrukturalizace, přizpůsobené specifickým charakteristikám a 
potřebám místního trhu práce, s cílem dosáhnout hospodářské revitalizace postižených 
regionů a zaměřit se rovněž na boj proti nezaměstnanosti a podporu využívání 
veřejných investic, a to i v základních odvětvích, která jsou obzvláště zasažena 
pandemií, s cílem podpořit vysoce kvalitní pracovní místa v celé Unii; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se pracovníci podíleli na řízení a správě společností;

6. trvá na určení budoucích dovedností a zvýšení investic do lidských zdrojů, vzdělávání, 
cílené odborné přípravy, prohlubování dovedností a celoživotního učení s cílem 
poskytnout lidem a regionům budoucí perspektivy a příjmy, jakož i poskytnout 
průmyslu kvalifikované pracovníky; konstatuje, že konkurenceschopný průmysl do 
značné míry závisí na náboru a udržení kvalifikované pracovní síly s klíčovými 
dovednostmi v oblasti udržitelnosti a digitální transformace podniků, což by mělo být 
podpořeno odpovídajícími finančními prostředky z programu Digitální Evropa a 
programu pro jednotný trh;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby usilovaly o posílení koordinace politik v oblasti 
vzdělávání, a to rozsáhlými veřejnými investicemi v celé Evropě; dále naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zřídila odbornou skupinu zainteresovaných stran, která bude pověřena 
předpovídáním budoucích mezer a nedostatků v oblasti průmyslových dovedností, a to 
pomocí umělé inteligence a digitálních zdrojů, zejména kapacit velkého objemu;

8. domnívá se, že nová dlouhodobá strategie pro průmyslovou budoucnost Evropy by měla 
přispět k boji proti rozdílům v odměňování žen a mužů a proti rozdílům ve výši 
důchodů žen a mužů, které stále ovlivňují evropský trh práce a evropskou společnost; 
vyzývá Komisi, aby při provádění evropské průmyslové strategie náležitě zohlednila 
otázku rovnosti pohlaví, a to jak v období oživení, tak během obnovy a transformace, 
včetně využívání nástrojů pro sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů 
při vymezování finančních nástrojů na podporu průmyslového a hospodářského růstu 
Unie;
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9. zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou může evropský průmysl hrát při aktivním 
prosazování ambiciózních environmentálních, sociálních a ekonomických cílů, včetně 
cílů v oblasti lidských práv; domnívá se, že má-li se toho dosáhnout, musí se Unie 
vybavit všeobecným rámcem náležité péče pro průmyslová odvětví, který umožní určit 
environmentální a sociální rizika, dopady, případy zneužívání a škody v rámci svých 
domácích a globálních činností a napříč dodavatelskými řetězci, a zároveň je 
vysledovat, předcházet jim, zmírňovat je a řešit s cílem zajistit minimální normy a 
vytvořit rovné podmínky;

10. domnívá se, že Unie potřebuje průmyslovou strategii, která přispěje k oživení průmyslu 
po současné hospodářské krizi, přiláká investice, usnadní přístup ke kapitálu a podpoří 
účinnou hospodářskou soutěž; domnívá se proto, že aktualizovaná strategie by měla 
zohlednit dvě hlavní a vzájemně propojené fáze: jedna z nich bude zaměřena na 
konsolidaci pracovních míst, reaktivaci výroby a jejího přizpůsobení „nové normální“ 
situaci po pandemii COVID-19 a druhá na obnovu a transformaci;

11. v této souvislosti vyzývá Komisi, aby posílila příslušné stávající a budoucí právní 
předpisy s cílem upřednostnit ekologickou a digitální transformaci a zároveň posílit 
dlouhodobou konkurenceschopnost a odolnost společnosti a hospodářství v obou fázích; 
dále vyzývá Komisi, aby stimulovala vnitřní poptávku Unie a dlouhodobý růst tím, že 
přiláká více veřejných i soukromých investic do výzkumu a inovací, do rozvoje nových 
udržitelných a digitálních technologií, včetně průmyslových odvětví s vysokým podílem 
lidské práce, do nových infrastrukturních sítí a projektů, které jsou slučitelné s cíli 
Zelené dohody pro Evropu, do energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů a do 
oběhového hospodářství;

12. vyzývá Komisi, aby vypracovala souhrnnou zprávu, v níž posoudí stav hospodářství 
Unie a proveditelnost souběžné transformace, přičemž zváží příležitosti průmyslu, 
včetně malých a středních podniků, využívat synergie a minimalizovat rizika, která 
mohou představovat navzájem, a maximalizovat přínosy; žádá Komisi, aby na základě 
svých zjištění přizpůsobila strategii zveřejněnou v březnu 2020 současné situaci a řešila 
obě fáze a aby se nadále zaměřovala na ekologickou, digitální a spravedlivou 
transformaci, která posiluje svrchovanost Unie a její strategickou autonomii;

13. zdůrazňuje, že průmyslová strategie Unie musí sledovat jasně vymezené cíle, a v zájmu 
plné transparentnosti vyzývá Komisi, aby vymezila jasné, explicitní a konkrétní definice 
pojmů „strategická“, „autonomie“, „strategická autonomie“, „odolnost“, „strategická 
odolnost“ a dalších souvisejících pojmů, aby se zajistilo, že opatření přijatá v souvislosti 
s těmito pojmy budou specifická a zaměřená na priority a cíle EU;

14. domnívá se, že tradiční pojišťovací nástroje nestačí k pokrytí ztrát v důsledku přerušení 
podnikatelské činnosti způsobeného pandemií a že je zapotřebí ambiciózní celounijní 
řešení, které umožní předvídat a zvládat negativní dopady budoucí pandemie nebo 
systémové krize na lidi, podniky a hospodářství; vyzývá Komisi, aby usilovala o 
vytvoření rámce zahrnujícího institucionální investory, členské státy a EU s cílem 
pokrýt ztráty způsobené přerušením podnikání v případě budoucí pandemie;

15. vítá návrh Komise na vytvoření nového nástroje pro obnovu s názvem Nová generace 
EU ve výši 750 miliard EUR; vyjadřuje politování nad škrty v programech 



PE650.700v02-00 12/91 RR\1216571CS.docx

CS

orientovaných na budoucnost, které navrhla Evropská rada v červenci 2020, a to jak ve 
VFR na období 2021-2027, tak v Nové generaci EU, a žádá, aby byly výdaje z rozpočtu 
EU na úsilí v oblasti změny klimatu zvýšeny alespoň na 30 % rozpočtu; domnívá se, že 
tyto škrty oslabí základy udržitelného a odolného oživení průmyslu Unie a budou mít 
negativní vedlejší účinky na dosažení cílů Unie v oblasti klimatické neutrality do roku 
2050, jakož i na sociální spravedlnost a globální konkurenceschopnost; vyzývá proto k 
ambicióznímu a silnějšímu dlouhodobému rozpočtu EU na období 2021-2027, který 
nebude nižší než návrh Komise; v tomto ohledu zdůrazňuje postoj Parlamentu k 
reformě systému vlastních zdrojů EU, včetně zavedení nových zdrojů, které budou lépe 
sladěny s hlavními politickými prioritami EU a budou stimulovat jejich pokrok;

16. vítá opatření, která Unie přijala s cílem řešit krizi COVID-19, injekci likvidity ze strany 
ECB, zvýšení kapitálu EIB pro malé a střední podniky a iniciativu SURE s cílem 
pomoci členským státům financovat režimy zkráceného pracovního úvazku, zachovat 
zaměstnanost a chránit pracovníky; vítá rovněž poskytnutí mimořádných finančních 
prostředků v rámci státní podpory na pomoc jinak solventním podnikům a pracovníkům 
při překonávání ekonomických dopadů pandemie; vyzývá nicméně Komisi, aby 
zajistila, že podpora poskytnutá v nouzové fázi byla ospravedlněna následky pandemie 
a nevedla k nedostatku účinné hospodářské soutěže na jednotném trhu a aby nedošlo k 
zanedbání žádného strategické odvětví; dále se zájmem očekává včasnou revizi pravidel 
Unie v oblasti státní podpory s cílem poskytnout členským státům nezbytnou flexibilitu 
pro cílenou podporu při podněcování dekarbonizace průmyslu a digitalizace, a zejména 
pokynů pro státní podporu v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že každá revize pravidel státní podpory by měla vycházet z 
posouzení dopadu konkurenceschopnosti evropského průmyslu, měla by zohledňovat 
možná narušení na celosvětové úrovni a měla by být plně v souladu s cíli EU v oblasti 
klimatické neutrality a životního prostředí do roku 2050, jak bylo dohodnuto v 
evropském právním rámci pro klima;

17. zdůrazňuje, že státní podpora by měla být poskytována pouze společnostem, které se 
potýkají s bezprostředními hospodářskými dopady krize COVID-19, a že uvolnění 
pravidel státní podpory by mělo být časově omezené; v této souvislosti vyzývá Komisi, 
aby navrhla zvláštní režim státní podpory zaměřený na podporu odvětví, která byla 
nejvíce postižena nouzovými opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19, jako 
je automobilový průmysl, cestovní ruch, letectví, ocelářství a hutnictví; vyzývá Komisi, 
aby stanovila společné minimální požadavky na společnosti, které jsou příjemci 
finanční pomoci, aby se zabránilo rozdílným vnitrostátním kritériím, která by vedla k 
dalším nesrovnalostem; zdůrazňuje, že přijatá veřejná podpora by měla ochránit 
pracovní místa a měla by být využívána ke sladění činnosti příslušných podniků s cíli 
Unie v oblasti klimatické neutrality a životního prostředí;

18. zdůrazňuje, že v souvislosti s mimořádnou pomocí je důležité poskytovat podporu 
podnikům, které dodržují platné kolektivní smlouvy a nejsou registrovány v daňových 
rájích;

19. dále zdůrazňuje, že jakákoli státní podpora poskytovaná v rámci průmyslové politiky 
nebo jakékoli jiné politiky by měla být v souladu se společnou „zásadou vyváženosti“, 
aby se zajistily rovné podmínky a aby se předešlo veškerým formám daňového 
dumpingu v rámci EU a narušení hospodářské soutěže;
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20. vyzývá Komisi, aby stanovila jasný, jednotný a snadný přístup k definici trhu v 
případech hospodářské soutěže v různých odvětvích; dále zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
dostatečnou rychlost, transparentnost a přiměřenost správního a procesního rámce řízení 
EU v oblasti hospodářské soutěže, a zejména při kontrole spojování podniků v EU;

21. vybízí Komisi, aby zavedla systém podávání zpráv o tom, jak zahraniční 
protekcionismus ovlivňuje průmysl Unie, a pravidelné hodnocení konkurenceschopnosti 
různých odvětví průmyslu Unie ve srovnání s jejími hlavními konkurenty a aby jednala 
rychle, pokud jsou zapotřebí úpravy pravidel Unie;

22. vyzývá Komisi, aby s ohledem na výrazně změněnou celosvětovou hospodářskou 
situaci přezkoumala antimonopolní pravidla Unie a usilovala o rovnováhu mezi 
potřebou vyrovnat se s celosvětovou hospodářskou soutěží a ochranou dodavatelského 
řetězce a spotřebitelů před možnými negativními důsledky koncentrovanějšího 
vnitřního trhu;

23. domnívá se, že ekonomické režimy zavedené jednotlivými členskými státy s cílem 
pomoci malým a středním podnikům, startupům a společnostem vyrovnat se 
s krátkodobými problémy s likviditou jsou užitečné, mohou však v určitých případech 
zvýšit jejich úroveň zadluženosti; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby podporovala 
programy EU a vnitrostátní programy podněcující zvyšování kapitálu a aby 
usnadňovala obnovu;

24. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím iniciativ zaměřených zejména na podporu 
mikropodniků a malých podniků oživila a obnovila dokument Small Business Act, 
neboť univerzální opatření často nejsou vhodná pro mikropodniky a malé a střední 
podniky; domnívá se, že malým a středním podnikům nejlépe vyhovují podpůrná 
opatření ad hoc, která odstraňují byrokratické překážky a zajišťují, aby se nezbytná 
likvidita dostávala ke společnostem prostřednictvím účinných a dostupných nástrojů a 
prostřednictvím rychlých a pružných postupů vstřícných k malým a středním podnikům; 
zdůrazňuje, že mnoho malých a středních podniků nebude mít likviditu na investice do 
udržitelné digitální transformace;

25. zdůrazňuje, že programy financování EU mají vliv na zvyšování úrovně dlouhodobého 
růstu přijímajících společností, ale rovněž zdůrazňuje, že společnosti, zejména malé a 
střední podniky, čelí značným obtížím při získávání finančních prostředků EU; žádá 
proto Komisi, aby se ubírala již vyzkoušenou cestou spolufinancování vnitrostátních 
režimů dočasných daňových úlev zaměřených na podporu investic do digitálních a 
environmentálních technologií;

26. znovu zdůrazňuje význam podpůrných opatření ad hoc určených pro malé a střední 
podniky prostřednictvím řádné finanční podpory v příštím VFR; vybízí Komisi, aby 
zvážila vytvoření programu poukázek pro malé a střední podniky na podporu úsilí 
malých a středních podniků, včetně úsilí o modernizaci zastaralého vybavení, zlepšení 
předávání znalostí a určení nejúčinnějšího využití technologií, jako je průmyslová 
umělá inteligence, a zvyšování kvalifikace pracovníků s bezprostředně potřebnými 
dovednostmi, což umožní dálkovou kontrolu aktiv, monitorování výroby a spolupráci 
zaměstnanců, jakož i ekologicky udržitelné obchodní modely, přístupy oběhového 
hospodářství, energetickou účinnost a účinné využívání zdrojů, což jsou oblasti, v nichž 



PE650.700v02-00 14/91 RR\1216571CS.docx

CS

je digitální know-how často klíčové a umožňuje malým a středním podnikům zachovat 
si konkurenceschopnost;

27. vyjadřuje politování nad tím, že mezi velkými společnostmi a malými a středními 
podniky stále existuje značný rozdíl, pokud jde o začlenění digitálních technologií do 
jejich obchodních činností, jakož i mezera mezi průkopníky a zaostalci v oblasti 
inovací; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit příležitosti pro malé a střední podniky, pokud jde 
o jejich schopnost absorbovat inovativní technologie a snížit digitální nerovnováhu, 
pokud jde o infrastrukturu v menších městech a ve venkovských a odlehlých oblastech; 
v této souvislosti vyzývá Komisi, aby dále podporovala evropská centra pro digitální 
inovace, která díky znalostem místních ekosystémů představují potenciálně účinný 
způsob, jak zmenšit digitální propast;

28. domnívá se, že podniky sociální ekonomiky by měly být plně zapojeny do výsledku 
průmyslové strategie, neboť vytvářejí veřejnou hodnotu a rovněž přispívají k rozvoji 
místních komunit, v nichž jsou zakotveny; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby při 
navrhování finančních nástrojů a pracovních programů zohlednila specifika této 
kategorie podniků s cílem podpořit jejich přístup k financování;

29. zdůrazňuje, že existují specifické vlastnosti, díky kterým je ekonomicky udržitelný 
přechod na klimaticky neutrální a plně digitální hospodářství obzvlášť vhodný pro 
opatření na obnovu, jejichž cílem je rychle zvýšit poptávku spotřebitelů a zaměstnanost; 
zdůrazňuje, že důkazy svědčí o tom, že ekologické a digitální projekty vytvářejí více 
pracovních míst, zajišťují vyšší krátkodobou návratnost na jedno vynaložené euro a 
vedou k vyšším dlouhodobým úsporám nákladů ve srovnání s tradičními fiskálními 
stimuli, neboť se rychle rozšiřují díky tomu, že jsou okamžitě dostupné (např. 
obnovitelné zdroje energie), obvykle zapojují malé a střední podniky a posilují místní 
ekonomiky prostřednictvím silných dopadů na zaměstnanost, a rychle tak zvyšují 
disponibilní příjem spotřebitelů (např. energetickou účinnost) a jsou méně vystaveny 
vnějším otřesům, a přispívají tak k odolnější sociální a hospodářské obnově;

30. bere na vědomí, že taxonomie EU, je-li k dispozici, stanovuje rámec pro účely určení 
míry, do jaké je investice environmentálně udržitelná, a zajišťuje, aby nedošlo k 
významnému poškození environmentálních a sociálních cílů, s cílem pomoci určit 
investice s vysoce pozitivními environmentálními a sociálními dopady;

31. domnívá se, že Unie potřebuje inovativní průmyslovou strategii, která urychlí 
digitalizaci našich průmyslových odvětví a malých a středních podniků, včetně 
tradičních odvětví, posílí průmyslovou kapacitu Unie v kritických digitálních 
infrastrukturách a kapacitách a posílí jednotný digitální a datový trh; je toho názoru, že 
Unie musí podporovat podniky v automatizaci a digitalizaci jejich know-how a odborné 
přípravy a v investování do digitálního vybavení (hardwaru a softwaru), přičemž musí 
věnovat zvláštní pozornost podpoře účasti žen na procesu digitalizace a na modernizaci 
a zlepšování systémů odborné přípravy a získávání dovedností; zdůrazňuje význam 
programu Digitální Evropa a urychlení přijímání základních a vznikajících technologií v 
průmyslových odvětvích; vybízí k vytvoření center pro digitální inovace v celé EU;

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby investovaly mimo jiné do ekonomiky založené na 
datech, umělé inteligence zaměřené na člověka, inteligentní výroby, internetu věcí, 
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mobility, superpočítačů, softwarového inženýrství a technologií, cloudu, kvantové 
technologie, odolných, cenově dostupných a bezpečných vysokorychlostních sítí 5G a 
6G, technologií distribuované účetní knihy, robotiky, baterií a satelitního internetu; 
vyzývá proto členské státy a Komisi, aby v této souvislosti zajistily včasné provádění 
příslušných klíčových opatření doporučených v souboru nástrojů pro kybernetickou 
bezpečnost sítí 5G, a zejména aby případně uplatňovaly příslušná omezení týkající se 
vysoce rizikových dodavatelů klíčových aktiv, která jsou v rámci koordinovaného 
posuzování rizik v EU definována jako kritická a citlivá.

33. zdůrazňuje klíčovou úlohu digitálního odvětví při přispívání k transformaci průmyslu, a 
to jak coby zdroje řešení v oblasti čistých technologií, tak při optimalizaci 
průmyslových procesů a minimalizaci dopadu průmyslu na životní prostředí; vzhledem 
k vysoké spotřebě energie a zdrojů spojených s IKT žádá Komisi, aby posoudila možný 
dopad masivního rozvoje digitálních řešení na životní prostředí a současně zajistila 
vedoucí postavení Evropy v oblasti vysoce energeticky účinných a oběhových 
digitálních technologií a datových center; vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní 
způsoby, jak má digitální řešení sloužit k ekologické transformaci, a aby stanovila 
metodiku pro monitorování a kvantifikaci rostoucího dopadu digitálních technologií na 
životní prostředí;

34. zdůrazňuje, že údaje hrají klíčovou úlohu při transformaci evropských průmyslových 
odvětví, a zdůrazňuje význam inteligentního růstu výroby a digitalizace; vyzývá 
Komisi, aby zavedla jednotné evropské digitální a datové prostředí a zajistila a 
podporovala interoperabilitu, jakož i přístup k bezpečným údajům a softwaru a jejich 
tok v rámci Unie a napříč odvětvími, ve společnostech všech velikostí a mezi veřejnými 
institucemi; dále vyzývá Komisi, aby zajistila vedoucí postavení Evropy při stanovování 
norem orientovaných na budoucnost a při vytváření nástrojů a infrastruktur 
orientovaných na budoucnost s clem ukládat a zpracovávat údaje a sdílet evropská data 
v klíčových odvětvích s celounijními společnými a interoperabilními datovými 
prostory; v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby se soustředila zejména na projekty 
zaměřené na správu a označování údajů, standardizaci formátu údajů a bezpečnost 
údajů, aby rozvíjela a zpracovávala údaje na evropské půdě, zejména údaje od 
veřejných subjektů, aby vybudovala lepší digitální daňový systém, v němž jsou zisky 
zdaňovány a v němž mají společnosti významnou interakci s uživateli, a aby dále 
rozvíjela evropské normy a certifikaci v oblasti kybernetické bezpečnosti, čímž zajistí 
větší konkurenceschopnost, podpoří přelomové technologie, zejména pro kritické 
infrastruktury, a to i prostřednictvím revize směrnice o bezpečnosti sítí a informací 
(NIS) a zřízením sítě kompetenčních středisek pro kybernetickou bezpečnost; dále 
vyzývá Komisi, aby zajistila spravedlivou platformu pro obchodní vztahy, která umožní 
podnikům v EU, zejména malým a středním podnikům, účinně využívat údaje 
vytvořené na platformách; 

35. uznává význam evropského přístupu k ekonomice založené na datech, která je 
transparentní, důvěryhodná, interoperabilní a zaměřuje se na člověka; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby postupně snižovaly roztříštěnost různých vnitrostátních strategií a 
řešily nerovnováhu tržní síly s cílem podpořit tok údajů, interoperabilitu, správu údajů, 
ochranu a (opětovné) využívání údajů v celé Unii;

36. domnívá se, že je třeba vytvořit evropský právní rámec pro umělou inteligenci, robotiku 
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a související technologie, který se bude zabývat etickými zásadami a základními právy 
při jejich vývoji, zavádění a používání, jakož i otázkami bezpečnosti a odpovědnosti; 
zdůrazňuje, že inovace a konkurenceschopnost evropského průmyslu budou vyžadovat 
horizontální rámec, který bude odrážet hodnoty a zásady Unie, s cílem poskytnout 
konkrétní pokyny a právní jistotu občanům i podnikům – včetně těch, které se nacházejí 
mimo Evropu;

37. zastává názor, že jakákoli legislativní opatření v souvislosti s revizí stávajícího rámce 
práv duševního vlastnictví musí být pečlivě zvážena, neboť by to mohlo mít významný 
dopad na stále křehkou a rozvíjející se ekonomiku EU v oblasti dat; domnívá se, že v 
případě jiných než osobních údajů používaných a produkovaných technologiemi, jako je 
umělá inteligence, by nemělo existovat žádné vlastnické právo založené na duševním 
vlastnictví;

38. vyzývá Komisi, aby do plánu obnovy zahrnula konkrétní opatření s cílem přilákat do 
Evropy průmyslová odvětví, zvýšit, posílit a podpořit přemístění a diverzifikaci 
evropských průmyslových odvětví z hlediska jejich strategického významu, a aby z 
hlediska klimatické neutrality zkracovala a diverzifikovala dodavatelské řetězce; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby Unie vyráběla dostatek strategického 
zboží, jako je lékařské a zdravotnické vybavení nebo energie z obnovitelných zdrojů, 
aby byla v době krize soběstačná, a vybízí k využívání pobídek k dosažení tohoto cíle, 
jako je požadavek nakupovat ve větší míře lokální produkty (EU/EHP) z odvětví, která 
dostávají dočasnou podporu;

39. uznává riziko, že krize COVID-19 povede ke zvýšení hospodářského nacionalismu a 
protekcionismu, což bude představovat velkou výzvu pro volný obchod založený na 
pravidlech a pro globální hodnotové řetězce v důsledku opětovné nacionalizace výroby 
a rozpadu těchto řetězců; za tímto účelem vyzývá zúčastněné strany, aby diverzifikovaly 
a zkrátily své dodavatelské řetězce a zvýšily jejich udržitelnost s cílem snížit jejich 
zranitelnost;

40. vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby se zasazovala o otevřený mnohostranný obchodní 
systém založený na pravidlech, který bude v souladu s celosvětovým úsilím o zastavení 
změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti a s přísnými environmentálními a 
sociálními normami EU, zlepší přístup společností EU na mezinárodní trhy a zabrání 
silným mezinárodním aktérům v tom, aby zneužívali svoji tržní sílu; je toho názoru, že 
Unie by v této souvislosti měla podle potřeby uplatňovat politiku hospodářské soutěže 
vůči společnostem ze třetích zemí, asertivněji uplatňovat opatření v rámci nástroje na 
ochranu obchodu (TDI) s cílem systematicky bojovat proti nekalému dumpingu a 
subvenčním praktikám a posílit stávající režim nástrojů na ochranu obchodu;

41. vyzývá Komisi, aby neprodleně navrhla dočasný zákaz zahraničního převzetí 
evropských společností ve strategických odvětvích státními podniky nebo společnostmi 
propojenými s vládami třetích zemí; dále vyzývá Komisi, aby zvážila reciprocitu v 
přístupu na trh, aby posilovala a systematicky skenovala rámec Unie pro prověřování 
přímých zahraničních investic v zájmu ochrany přístupu ke strategickým průmyslovým 
odvětvím, infrastruktuře, klíčovým základním technologiím a dalším bezpečnostním 
aktivům a aktivům v oblasti kybernetické bezpečnosti, jakož i v zájmu jejich obrany 
před nepřátelským převzetím, a to s cílem zabezpečit konkurenceschopnost a omezit 
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narušování trhu na jednotném trhu; v této souvislosti vítá bílou knihu o vytvoření 
rovných podmínek, pokud jde o zahraniční dotace; vyzývá k podstatnému posílení a 
rychlému přijetí nařízení 654/2014 (nařízení o prosazování pravidel); zdůrazňuje, že se 
jedná o důležitý nástroj na ochranu zájmů Unie v případech, kdy třetí země přijímají 
nezákonná opatření, která negativně postihují podniky EU;

42. vyzývá Radu, aby pokračovala v jednáních o nástrojích pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek, které zajišťují reciprocitu a vzájemné normy; vyzývá Komisi, aby 
navrhla vhodné právní nástroje, které by řešily narušení způsobená na jednotném trhu, 
včetně postupů zadávání veřejných zakázek; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 
zvážila upřednostnění společností, které mají a udržují své sídlo, výrobu a zaměstnanost 
v Unii; žádá Komisi, aby vzhledem k tomu, že neexistují silné nástroje pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek a účinná celosvětová pravidla přístupu k veřejným 
zakázkám, prozkoumala zavedení opatření na podporu evropských výrobců, zejména 
malých a středních podniků, které čelí rostoucí konkurenci ze strany rozvíjejících se 
zemí, které nedodržují společná pravidla mezinárodního obchodu a sociální a 
environmentální normy;

43. zastává názor, že komplexní přístup k průmyslové strategii, která zahrnuje všechny 
politiky EU, může hrát důležitou úlohu v hospodářské a „průmyslové“ diplomacii; 
vybízí Komisi, aby aktivně využívala síť obchodních komor EU ve třetích zemích k 
vytváření nových obchodních partnerství;

44. vítá ambici vytvořit hlavní trhy s environmentálně udržitelnými a digitálními 
technologiemi a inovativními řešeními; domnívá se, že financování výzkumu a inovací 
má zásadní význam pro inovační průmyslové projekty a digitální kapacity, a domnívá 
se, že by to mělo jít ruku v ruce se současnou analýzou Komise týkající se pokynů pro 
„významné projekty společného evropského zájmu“; je toho názoru, že odolnost a 
strategická autonomie by měly být považovány za určující kritéria a že významné 
projekty společného evropského zájmu by měly být v souladu s cíli Unie v oblasti 
klimatické neutrality a digitálními cíli; vyzývá Komisi, aby zvýšila transparentnost při 
provádění významných projektů společného evropského zájmu a zajistila účast malých 
a středních podniků; dále vyzývá Komisi, aby urychlila vznik evropských gigantů 
a/nebo ekosystémů ve strategických průmyslových odvětvích, která jsou schopna 
konkurovat v celosvětovém měřítku a přispějí k dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky a vedoucího postavení v digitální oblasti, aniž by došlo k narušení 
hospodářské soutěže v Unii nebo narušení důvěry v otevřenost trhu a přístup k němu; 

45. vyzývá Komisi, aby pokračovala v práci na hodnotových řetězcích tím, že zajistí 
náležitá opatření navazující na opatření navržená pro šest strategických hodnotových 
řetězců určených strategickým fórem pro významné projekty společného evropského 
zájmu, a aby vytvořila transparentní podmínky pro uplatňování společných projektů v 
rámci významných projektů společného evropského zájmu, které by byly jednotné ve 
všech členských státech, s cílem zajistit, aby z nich měla prospěch Unie jako celek; 
vyzývá Komisi, aby v současné krizi investovala do projektů s jasnou přidanou 
hodnotou pro Evropu, aby zjednodušila správní postupy, rozšířila kritéria pro 
způsobilost nákladů a navýšila financování;

46. považuje iniciativu NGEU za pilíř první fáze průmyslového oživení EU po krizi 
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COVID-19; vyzývá Komisi, aby zajistila, že tento fond bude urychleně prováděn, a 
žádá, aby byl Parlament plně zapojen do procesu rozhodování a provádění, aby se tak 
zajistila demokratická odpovědnost a maximalizovala transparentnost a parlamentní 
kontrola; žádá, aby v zájmu účinného předsunutí finančních prostředků ve výši 750 
miliard EUR, nástroj NGEU;

a. zahrnoval cíle pro sociální, udržitelné a digitální investice s cílem minimalizovat 
škodlivé dopady a maximalizovat přínosy pro klimatický, environmentální a 
sociální rozměr;

b. kladl zvláštní důraz na malé a střední podniky, které byly krizí COVID-19 
zasaženy nejvíce, a podporuje jejich přístup k financování;

c. byl pokud možno řízen přímo Komisí v úzké spolupráci s členskými státy a 
prostřednictvím evropských programů, aby se dosáhlo koordinovanějšího 
pokroku, který umožní zvýšit vliv na světovém trhu, maximalizovat 
transparentnost a parlamentní kontrolu a zabrání riziku vnitřního a vnějšího 
narušení jednotného trhu;

d. bral v úvahu specifika členských států, které byly krizí zasaženy odlišnými 
způsoby;

e. rozděloval finanční podporu mezi různé průmyslové ekosystémy, včetně 
mikropodniků a malých a středních podniků, v závislosti na utrpěných škodách, 
sociálním dopadu, problémech, jimž daná odvětví čelí, a výši vnitrostátní finanční 
podpory, která již byla poskytnuta prostřednictvím vnitrostátních režimů podpory, 
a zohledňoval vzájemné strukturální závislosti mezi jednotlivými hodnotovými 
řetězci; zohledňoval poznatky z předchozích opatření veřejné podpory v reakci na 
hospodářskou a finanční krizi v letech 2008–2009 a jejich dopad na odolnost a 
dlouhodobé hospodářské a sociální oživení; bral v úvahu, že fond musí být 
podmíněn kritérii, která zajistí, aby financování nebylo používáno ke splácení 
starých dluhů nebo k udržování zastaralých technologií a aby byly podporovány 
společnosti, které přispívají k dlouhodobému růstu a mají silný potenciál oživit 
hospodářství; bral v úvahu, že výdaje na oživení by měly být také směřovány do 
vysoce multiplikačních odvětví šetrných ke klimatu a vstřícným k inovacím, která 
přispějí k budoucí hospodářské odolnosti EU;

f. podporoval vnitrostátní fiskální systémy, které stimulují kapitálové investice 
soukromého sektoru a umožňují společnostem převést část úvěrů poskytnutých 
fondem na vlastní kapitál;

g. přiděloval specializované financování podnikům, a to zejména malým a středním 
podnikům, mikropodnikům a startupům, jejichž podnikatelské plány a operace 
zahrnují klíčové inovace, technologie a služby, včetně pokroku v oblasti digitální 
a ekologické transformace, nebo jejichž operace jsou nezbytné pro strategickou 
autonomii Unie v kritických odvětvích, se zvláštním zaměřením na posílenou 
oběhovost, účinnost a úspornost v oblasti využívání zdrojů a energie a přechod k 
obnovitelným zdrojům energie; pomáhal zvyšovat odolnost našich 
dodavatelských řetězců a snižovat jejich závislost prostřednictvím jejich 
relokalizace, diverzifikace a silnějšího postavení a zároveň předcházel 
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diskriminaci společností, které jsou v tíživé situaci a potřebují podporu v průběhu 
transformace;

h. vyčlenil prostředky na velké společnosti, které mají důvěryhodné plány zaměřené 
na přechod ke klimaticky neutrálnímu obchodnímu modelu;

i. posiloval záruční program EIB a učinil z něj cenný doplněk k vnitrostátním 
programům, který by posílil jejich dopad na místě;

j. upřednostňoval společnosti, které se zaváží k transparentnosti, zajistí viditelnost 
financování EU, zavedou systémy podporující zapojení pracovníků do 
podnikových záležitostí a plní své povinnosti v oblasti poskytování nefinančních 
informací;

47. zdůrazňuje, že je třeba podporovat udržitelné a spravedlivé oživení a zajistit dobré 
životní podmínky občanů po krizi COVID-19; domnívá se, že fond by měl podporovat 
udržitelnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu a zajistit spravedlivou 
digitální a ekologickou průmyslovou transformaci;

 48. domnívá se, že by Unie měla v průběhu stávající krize připravit a předvídat druhou fázi 
své průmyslové strategie, která zajistí konkurenceschopnost, environmentální 
udržitelnost a digitalizaci jejích průmyslových odvětví a povede k dlouhodobé odolnosti 
na společensky odpovědném základě; připomíná, že úloha členských států bude zásadní 
pro úspěšné oživení, které znásobí omezené zdroje EU, a že by se průmyslová politika 
měla stát horizontálním úkolem pro Komisi;

49. domnívá se, že Unie potřebuje průmyslovou strategii, která bude zahrnovat ochranu 
environmentálního zdraví a biologické rozmanitosti, a trvá na tom, že je třeba urychlit 
transformaci směrem ke klimaticky neutrálnímu průmyslu; zdůrazňuje, že investice 
musí být v souladu s cíli klimatické neutrality do roku 2050, protože jinak hrozí, že se z 
nich stanou uvíznutá aktiva a zablokují nás v technologiích založených na fosilních 
palivech a poškozujících životní prostředí; 

50. zdůrazňuje, že skutečně účinná evropská průmyslová strategie a související politika 
musí být založeny na ambiciózních klimatických opatřeních a cílech vycházejících z 
právního rámce pro klima a poskytovat plán, jak utvářet průmysl budoucnosti, kdy 
budou všechna odvětví přispívat k co nejrychlejšímu dosažení cíle klimatické neutrality, 
nejpozději však do roku 2050;

51. zdůrazňuje, že je nezbytné uvést novou průmyslovou strategii do souladu s cílem 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální ekonomiky, a zároveň zdůrazňuje, že 
evropská politika v oblasti klimatu musí být založena na důkazech;

52. domnívá se, že na domácích a světových trzích s bezemisními a nízkoemisními 
technologiemi, obnovitelnými zdroji energie a udržitelnými produkty, procesy 
a službami existuje značný potenciál, a to v celém hodnotovém řetězci od surovin po 
energeticky náročná průmyslová odvětví, výrobu a odvětví průmyslových služeb; dále 
se domnívá, že právní rámec pro klima zásadně přispěje k racionalizaci úsilí o dosažení 
klimatické neutrality nejpozději do roku 2050 tím, že v právních předpisech Unie 
stanoví klimatické cíle pro roky 2030 a 2050; je přesvědčen, že je rovněž zapotřebí 
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ucelenější a systematičtější politický rámec s cílem zajistit soudržnost všech politik 
Unie i dlouhodobou jistotu pro investory, předvídatelnost regulace a koherentní, 
transparentní a inkluzivní přístup ke správě věcí veřejných ve všech oblastech politik, 
čímž se usnadní cesta k jasné a předvídatelné strategii pro evropský průmysl;

53. vítá navrhované průmyslové fórum; vyzývá Komisi, aby pokračovala v jeho zavádění a 
aby v tomto rámci zahájila dialog, v němž budou vyváženým způsobem zastoupeni 
všichni příslušní vědečtí odborníci, organizace a zúčastněné strany, včetně občanské 
společnosti, organizací spotřebitelů a odborů, jež by průběžně monitorovali pokrok 
jednotlivých průmyslových odvětví na úrovni EU směrem k cílům v oblasti klimatické 
neutrality, které má být dosaženo nejpozději do roku 2050, a podávali o tomto pokroku 
zprávu a poskytovali Komisi poradenství ohledně toho, jak investice přispívají k 
environmentálním a klimatickým cílům EU, v souladu s nařízením o správě energetické 
unie; 

54. domnívá se, že k dosahování cílů Unie v oblasti klimatu by měla přispívat všechna 
odvětví, a zdůrazňuje v tomto ohledu, že je důležité, aby Komise rozvíjela strategie pro 
jednotlivá odvětví, v nichž stanoví opatření nezbytná k dosažení těchto cílů a zajištění 
soudržnosti politik; naléhavě vyzývá k tomu, aby bylo urychleně ukončeno používání 
fosilních paliv, a připomíná, že je zapotřebí vytvořit vysoce účinný a klimaticky 
neutrální energetický systém, který bude průmyslovým odvětvím nabízet energii za 
globálně konkurenceschopné ceny; zdůrazňuje úlohu čisté, udržitelné a cenově 
dostupné energie a surovin při přechodu k vysoce energeticky účinným a klimaticky 
neutrálním hospodářstvím; zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby využívání zdrojů 
energie, jako je zemní plyn, mělo pouze přechodnou povahu, vzhledem k tomu, že cíle 
klimatické neutrality má být dosaženo nejpozději do roku 2050; zdůrazňuje, že další 
integrace unijního trhu s energií bude hrát významnou úlohu při zvyšování cenové 
dostupnosti a bezpečnosti dodávek energie; zdůrazňuje v tomto ohledu, že je třeba 
urychlit rozvoj kapacit obnovitelných zdrojů energie a jejich integraci do skladby zdrojů 
energie a usnadnit vývoj a zavádění výroby vodíku na základě obnovitelných zdrojů, 
což může být potenciálně průlomová technologie pro odvětví, jejichž emise lze těžko 
utlumit;    vítá zřízení aliance pro čistý vodík a aliance pro nízkouhlíková průmyslová 
odvětví; zdůrazňuje, že je zapotřebí urychlit výzkum zaměřený na výrobu vodíku a 
ekologických paliv ve velkém měřítku, dekarbonizační technologie, jako je zachycování 
a skladování uhlíku v průmyslových procesech, bioelektrárny a výrobní zařízení, který 
by usiloval o energetickou transformaci a zkoumal také potenciální využití 
geotermálních zdrojů energie; opakuje, že k tomu je zapotřebí široká dostupnost cenově 
dostupné a čisté energie a podpůrné infrastruktury, a to v souladu s potřebami 
energeticky náročných průmyslových odvětví;

55. vyzývá orgány EU, členské státy, regiony, průmysl a všechny ostatní příslušné aktéry, 
aby spolupracovali na zlepšování energetické účinnosti Evropy, vytvářeli přední trhy v 
oblasti klimaticky relevantních technologií a inovací v Unii a upřednostňovali investice 
do energetických infrastruktur; vyzývá Komisi, aby zajistila, že EIB bude lépe 
využívána jako „klimatická banka“ Unie, s cílem posílit udržitelné financování 
veřejného a soukromého sektoru a pomoci společnostem při procesu dekarbonizace;

56. zdůrazňuje, že ve všech odvětvích hospodářství je třeba ve velkém měřítku využívat 
nákladově konkurenceschopné kapacity energie z obnovitelných zdrojů; uznává, že 
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Unie je v celosvětovém měřítku vlastníkem 40 % patentů v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, a zdůrazňuje, že by si měla zachovat vedoucí postavení, pokud 
jde o průlomové technologie využívající obnovitelné zdroje energie; zdůrazňuje v této 
souvislosti, že pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti dodávek energie v Evropě, 
vedoucího postavení v oblasti technologií a strategické samostatnosti je tak nezbytné 
vytvořit solidní průmyslovou politiku pro obnovitelné zdroje energie, která bude 
zahrnovat politiky na straně nabídky i poptávky a umožní integraci odvětví 
obnovitelných zdrojů; naléhavě vyzývá Komisi, aby technologie v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů uznala jako klíčový strategický hodnotový řetězec a průmyslový 
ekosystém způsobilý k financování z facility pro strategické investice, a zajistila jejich 
odpovídající zastoupení v nadcházejícím průmyslovém fóru; zdůrazňuje, že je třeba 
připravit opatření podporující rozvoj technologií v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů v Evropě a zajistit rovné podmínky pro výrobce z Unie a ze třetích zemí;

57. zdůrazňuje, že pokud má být evropský průmysl konkurenceschopný, musí se opírat o 
účinnou, udržitelnou a plně propojenou dopravní, digitální a energetickou 
infrastrukturní síť; vyzývá k dlouhodobé investiční politice zaměřené na vybavení a 
renovaci infrastruktury a k omezení administrativních překážek, které brání rychlému 
rozvoji transevropských sítí; vyzývá k navýšení finančních prostředků na nástroj pro 
propojení Evropy v jeho třech odvětvích, s cílem podpořit investice do infrastruktur, 
propojení, digitalizace a inteligentních sítí, v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu; 
dále zdůrazňuje, že je třeba urychlit projekty společného zájmu a co nejdříve revidovat 
nařízení o transevropských energetických sítích (TEN-E);

58. zdůrazňuje potenciál oběhového a bezemisního hospodářství při modernizaci 
hospodářství Unie, které sníží spotřebu energie a zdrojů, bude se přednostně zaměřovat 
na předcházení vzniku odpadů, pobízet k inovaci a transformovat celá průmyslová 
odvětví a jejich hodnotové řetězce, výrobky, výrobní procesy a obchodní modely, čímž 
podpoří dematerializaci a detoxifikaci unijního hospodářství a sníží závislost Evropy na 
primárních surovinách a zároveň podpoří inovaci, včetně tvorby trhů pro bezuhlíková, 
nízkouhlíková a obnovitelná řešení, která nahradí produkty a materiály založené na 
ropě, i rozvoj nových ekodesignových technologií a řešení, která umožní předcházet 
environmentálním dopadům; zdůrazňuje významnou součinnost mezi klimatickými 
opatřeními a oběhovým hospodářstvím, zejména v odvětvích náročných na energii a 
zdroje a v odvětví rekonstrukcí, a zdůrazňuje, že jednotlivá odvětví uplatňují různé 
způsoby dekarbonizace a mají odlišné výchozí pozice; zdůrazňuje potenciál oběhového 
biohospodářství a odvětví založených na lesnictví při podpoře konkurenceschopného a 
udržitelného průmyslu;

59. připomíná, že evropská politika v oblasti klimatu a energetiky bude pro své strategické 
technologie vyžadovat vysoký objem kovů a nerostných surovin; vyjadřuje znepokojení 
nad tím, že Evropa je velmi závislá na dalších oblastech světa, pokud jde o dodávky 
řady těchto kovů a nerostných surovin, a že postupně ztrácí svůj celosvětový podíl i u 
materiálů, u nichž průmyslovou kapacitu má; zdůrazňuje, že autonomie Evropy ve 
strategických odvětvích nelze dosáhnout bez konkurenceschopného a udržitelného 
ekosystému EU pro základní, drahé a kritické suroviny z primárních a sekundárních 
zdrojů; v tomto ohledu zdůrazňuje význam akčního plánu pro oběhové hospodářství, 
zdůrazňuje však, že Evropa musí posílit svou kapacitu pro všechny fáze hodnotového 
řetězce surovin, tj. těžbu, recyklaci a tavení, rafinaci a přeměnu; domnívá se, že oblast 
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působnosti akčního plánu pro kritické suroviny a aliance by neměla být omezena na 
kritické suroviny a měla by být zaměřena na rozvoj integrovaného ekosystému pro 
celou řadu materiálů, kovů a nerostných surovin nezbytných pro transformaci průmyslu;

60. vyzývá Komisi, aby vypracovala evropskou strategii pro vývoz a dovoz technologií 
účinně využívajících obnovitelné zdroje a obnovitelnou energii; 

61. zdůrazňuje potenciál provázanosti odvětví a propojování energeticky náročných 
odvětví, jako je stavebnictví a doprava, a vítá v tomto ohledu sdělení Komise o integraci 
energetického systému; 

62. vyzývá k poskytnutí významného zdroje financování na energetické renovace budov s 
cílem podpořit plánovanou „renovační vlnu“ prostřednictvím nezbytných finančních 
prostředků v rámci plánu na podporu oživení; zdůrazňuje, že v rámci nadcházejícího 
návrhu o „renovační vlně“ a povinnosti členských států stanovit dlouhodobé strategie 
pro dosažení vysoce energeticky účinného a dekarbonizovaného fondu budov by měla 
být plně upřednostňována zásada „energetická účinnost v první řadě“, čímž by se měly 
urychlit hloubkové renovace a nahrazování neefektivních systémů vytápění a chlazení 
založených na fosilních palivech; zdůrazňuje, že integrované programy hloubkové 
renovace zahrnující celé obce nebo okresy mohou být zavedeny levněji a rychleji, což 
bude mít přínos pro spotřebitele a povede ke snížení nákladů na energii;

63. poukazuje na skutečnost, že jedním z nejvýznamnějších způsobů využívání energie v 
průmyslovém odvětví zůstává vytápění a chlazení procesů; zdůrazňuje, že má-li se 
urychlit úsilí o snížení emisí skleníkových plynů v průmyslu, je třeba plně využít 
potenciál energetické účinnosti v oblasti průmyslového vytápění a chlazení, přičemž je 
třeba zvýšit používání obnovitelných zdrojů energie na základě elektrifikace, tepelných 
čerpadel, lepšího využívání průmyslových klastrů a symbióz nabízejících významný 
potenciál pro snížení emisí v mnoha odvětvích; 

64. zdůrazňuje potenciál zelené mobility při tvorbě nových pracovních míst, posilování 
evropského průmyslu a podpoře investic zaměřených na rozšiřování udržitelné dopravní 
infrastruktury, která by umožnila dosáhnout multiplikačního účinku tím, že objednávky 
budou zadávány široké škále subjektů - zhotovitelům, subdodavatelům, dodavatelům a 
jejich subdodavatelům, a snížit emise v odvětví dopravy; zdůrazňuje, že je třeba urychlit 
provádění Evropské bateriové aliance s cílem uvolnit potenciál jejího strategického 
hodnotového řetězce, zvýšit možnosti pro inovativní, lokálně vyráběné baterie a 
recyklaci kovu v Evropě, vytvořit přidanou hodnotu Unie, přispět ke 
konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu a usnadnit přechod k 
dekarbonizované elektrické soustavě; vyzývá k větším investicím do 
vysokorychlostních vlaků a renovaci meziměstských železničních sítí i k bezemisní a 
nízkoemisní veřejné dopravě; zdůrazňuje, že je třeba podporovat zelenou mobilitu 
investováním do lepší infrastruktury, jako je například rozšiřování dobíjecích stanic; 
domnívá se, že vyšší hustota dobíjecích stanic umožní, aby se trh s elektrickými vozidly 
výrazně a rychleji rozšířil, což by mělo pozitivní dopad na naši environmentální a 
uhlíkovou stopu; vyzývá proto Komisi, aby předložila širokou strategii pro zavádění 
infrastruktury pro rychlé nabíjení elektrických vozidel, která zajistí, že spotřebitelé 
budou tato vozidla používat, a poskytne jim jistotu, pokud jde o potenciál této 
technologie a přístup k provázané síti kompatibilní dobíjecí infrastruktury, a aby 
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podporovala evropskou výrobu automobilů;

65. domnívá se, že v zájmu úspěšné transformace energetiky bude Evropa potřebovat 
značné množství cenově dostupné bezuhlíkové/nízkouhlíkové a obnovitelné energie, 
která bude pocházet i ze třetích zemí a využívat podpůrné infrastruktury; žádá, aby se 
strategické iniciativy v rámci EU a energetická politika staly středobodem zahraniční 
politiky a politiky sousedství Unie, a to včetně finanční podpory vodíku založeného na 
energii z obnovitelných zdrojů a aliancí pro zelenou energii; domnívá se, že tyto aliance 
by měly být rovněž součástí obchodních dohod; zdůrazňuje význam silných aliancí pro 
řešení nedostatku zdrojů a surovin a jejich udržitelné získávání;

66. připomíná hlavní plán EU na rok 2019 pro konkurenceschopnou transformaci 
energeticky náročných průmyslových odvětví, který řídí transformaci a zároveň 
zachovává konkurenceschopnost evropských průmyslových odvětví, a vyzývá Komisi, 
aby provedla své doporučení s cílem pomoci nahradit dovoz ze třetích zemí, které 
dostatečně nesplňují environmentální normy, a stimulovat vyšší úroveň ambicí v oblasti 
klimatu u globálních obchodních partnerů EU;

67. vyzývá k revizi systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) v zájmu 
inteligentního návratu výroby a kratších hodnotových řetězců; zdůrazňuje potenciálně 
významnou úlohu CBAM při prevenci úniku uhlíku; 

68. poukazuje na to, že více než polovina celosvětového HDP závisí na přírodě a na 
službách, které poskytuje, přičemž některá odvětví jsou na přírodě vysoce závislá; 
konstatuje, že více než 90 % ztráty biologické rozmanitosti a nedostatku vody 
zapříčiňuje těžba a zpracování surovin; zdůrazňuje, že evropská průmyslová politika by 
měla být v souladu s cíli strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030;

69. zdůrazňuje, že na základě přístupu „jedno zdraví“ je zásadní zachovat přírodní 
ekosystémy pro zajištění základních potřeb lidstva, jako je pitná voda, čistý vzduch a 
úrodná půda; vyzývá k urychlenému vytvoření spolehlivých ukazatelů s cílem posoudit 
dopady na biologickou rozmanitost a zajistit postupné snižování znečištění, jak je 
uvedeno ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti;

70. poukazuje na to, že průmysl stále nejvíce přispívá ke znečištění životního prostředí, 
neboť vypouští znečišťující látky do ovzduší, vody a půdy; zdůrazňuje úlohu směrnice o 
průmyslových emisích při stanovování povinností pro rozsáhlá zařízení s cílem 
minimalizovat vypouštění znečišťujících látek; s potěšením očekává nadcházející akční 
plán nulového znečištění pro vzduch, vodu a půdu a revizi směrnice o průmyslových 
emisích, které by měly vést k podstatnému snížení průmyslového znečištění;

71. zdůrazňuje význam regionálního rozměru průmyslové politiky, neboť hospodářské 
rozdíly mezi regiony přetrvávají a dokonce hrozí jejich prohloubení v důsledku 
koronavirové krize; zdůrazňuje, že aby bylo možné předcházet úpadku regionů a omezit 
jej, musí regionální plány opětovného rozvoje dosáhnout pokroku ve strategiích 
udržitelné transformace a kombinovat programy hospodářského oživení s aktivními 
programy na trhu práce; vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s členskými státy s 
cílem vypracovat střednědobé a dlouhodobé prognózy týkající se dovedností 
požadovaných na trhu práce;
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72. v této souvislosti zdůrazňuje význam evropských strukturálních a investičních fondů 
(ESIF) při podpoře tvorby kvalitních pracovních míst s důstojným ohodnocením, 
konkurenceschopnosti podniků, udržitelného hospodářského rozvoje a modernizace a 
zlepšování systémů vzdělávání a odborné přípravy a zdravotnických systémů;

73. zdůrazňuje, že je třeba podporovat spravedlivou a inkluzivní transformaci a řešit 
sociální a hospodářské nerovnosti, a to nejenom prostřednictvím rekvalifikací a tvorby 
nových pracovních míst v nových hospodářských odvětvích, aby se zajistilo, že nikdo 
nebude opomenut a žádný pracovník nebude vyloučen z trhu práce; je přesvědčen o 
tom, že dobře navržený mechanismus pro spravedlivou transformaci zahrnující Fond 
pro spravedlivou transformaci bude představovat významný nástroj k usnadnění této 
souběžné transformace a dosažení cílů v oblasti klimatické neutrality; trvá na tom, že 
má-li být zaručena inkluzivnější transformace a řešen její sociální dopad, je třeba do 
přípravné a prováděcí fáze územních plánů spravedlivé transformace zapojit všechny 
místní zúčastněné strany, včetně zástupců občanské společnosti a komunit; zdůrazňuje, 
že investice do udržitelných technologií hrají v tomto ohledu klíčovou úlohu tím, že 
podporují dlouhodobý hospodářský rozvoj regionálních ekonomik; zdůrazňuje, že 
masivní financování mechanismu pro spravedlivou transformaci, včetně značných 
dodatečných rozpočtových zdrojů, by mělo klíčový význam pro úspěšné provádění 
Zelené dohody pro Evropu;

74. domnívá se, že je třeba posílit meziregionální spolupráci zaměřenou na udržitelnou a 
digitální transformaci, jako je tomu ve strategiích pro inteligentní specializaci, s cílem 
stimulovat regionální ekosystémy; žádá proto Komisi, aby podporovala rozvoj nástrojů, 
které mohou regionům poskytnout jasný plán s individuálně uzpůsobeným přístupem k 
zajištění vedoucího postavení v průmyslu;

75. domnívá se, že transformace průmyslu vyžaduje značné navýšení úsilí v oblasti 
výzkumu a vývoje a začlenění nových znalostí a inovací do stávajících trhů a jejich 
využívání při vytváření nových trhů; zdůrazňuje, že inovace je jedním z hnacích motorů 
hlavních průmyslových ekosystémů, což by mělo vést k výraznější podpoře inovační a 
podnikatelské kapacity v každé fázi inovačního cyklu; zdůrazňuje, že je třeba navýšit 
výdaje na výzkum, zejména na vysoce kvalitní veřejný výzkum a vývoj a inovace, což 
jsou klíčové prvky k dosažení souběžné transformace, zlepšení strategické autonomie 
Unie a zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti; v této souvislosti vyzývá členské 
státy, aby splnily svůj závazek, že investují alespoň 3 % svého HDP do výzkumu a 
vývoje s cílem zachovat vůdčí úlohu Unie mezi globálními konkurenty; vyjadřuje 
politování nad stávajícím nedostatkem inovační kapacity v malých a středních 
podnicích, a to kvůli chybějícímu nezbytnému rizikovému kapitálu, nákladům na 
administrativní postupy a jejich složitosti, nedostatku odpovídajících dovedností a 
nedostatečnému přístupu k informacím;

76. zdůrazňuje, že je třeba navýšit rozpočet na programy podporující průmyslovou 
transformaci Unie, a připomíná proto postoj Parlamentu zasazující se o navýšení 
rozpočtu na program Horizont Evropa na 120 miliard EUR, zajištění souladu tohoto 
programu s unijními cíli v oblasti klimatické neutrality a podporu programů Invest EU a 
Digitální Evropa prostřednictvím vhodných nástrojů financování pro tržní vývoj 
průlomových technologií a inovací a také o posílení součinnosti mezi regionálními, 
vnitrostátními, evropskými a soukromými finančními zdroji; vyzývá k účinné podpoře 
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Evropské rady pro inovace (ERI) a Evropského inovačního a technologického institutu 
(EIT) a k posílení jejich úkolů; trvá na tom, že významný podíl finančních prostředků 
vyčleněných v programu Horizont Evropa na malé a střední podniky by měl být 
prováděn prostřednictvím ERI a kooperativních částí programu s cílem vytvářet nová 
řešení a podporovat inovaci, a to jak postupnou, tak průlomovou; podporuje vytváření 
evropských partnerství v rámci programu Horizont Evropa s cílem znásobit investice 
soukromého sektoru na podporu přenosu znalostí, technologií a inovace z výzkumných 
středisek a univerzit do průmyslového procesu s využitím systému průmyslových 
ekosystémů a s cílem podpořit oživení a ekologickou a digitální transformaci; dále 
Komisi vyzývá, aby zajistila, že tato partnerství budou po celou dobu transparentní a 
inkluzivní, zejména pokud jde o jejich strategický plán výzkumu a roční pracovní 
programy; zdůrazňuje, že tato partnerství by měla vyloučit jakékoli střety zájmů a 
zaručit skutečnou přidanou hodnotu pro společnost;

77. v tomto ohledu se rovněž domnívá, že lépe připravená a odolnější společnost má 
klíčový význam pro řešení rušivých událostí evropského nebo globálního rozsahu a pro 
poskytování komplexních politických odpovědí, a že v této souvislosti jsou 
koordinované investice do výzkumu a vývoje klíčové; za tímto účelem vyzývá Komisi, 
aby podpořila zřízení specializovaného nástroje pro připravenost na pandemie a 
společenskou odolnost, který by vytvořil podmínky pro lepší koordinaci na úrovni EU, 
stanovil prioritní oblasti a zahájil kroky, které vyžadují vysoce kvalitní zdravotnický 
výzkum a koordinované investice do výzkumu a vývoje;

78. zdůrazňuje význam farmaceutického průmyslu založeného na výzkumu, který zásadně 
přispěje k zajištění kvalitní výroby a cenově dostupných dodávek léčivých přípravků 
pro všechny potřebné pacienty, k posílení inovace, odolnosti, přístupnosti a 
reakceschopnosti Unie a k řešení budoucích výzev; opakuje, že je zapotřebí zavést plán 
pro zmírnění rizika nedostatku léčivých prostředků za účelem řešení případných slabých 
míst a omezení rizik, kterým dodavatelský řetězec kritických léčivých prostředků čelí, 
zajistit budoucí inovace k řešení dosud nenaplněných potřeb a podpořit odolnost, 
reakceschopnost a připravenost zdravotnických systémů, pokud jde o řešení budoucích 
výzev včetně pandemií;

79. zdůrazňuje úlohu klíčových základních technologií při budování technologických a 
inovačních kapacit v celé Unii; vyzývá Komisi, aby program Horizont Evropa a jeho 
průmyslovou strategii uzpůsobila vývoji, zlepšování a komercializaci průlomových 
technologií a inovací v Unii, aby se tak překlenula mezera mezi inovací a uváděním na 
trh, a to tím, že bude poskytovat rizikové financování pro technologie v rané fázi a 
demonstrační projekty a rozvíjet rané hodnotové řetězce na podporu prvních 
komerčních, tržních, bezemisních a nízkoemisních, obnovitelných, energeticky a 
zdrojově účinných a oběhových technologií a produktů, procesů, služeb a 
podnikatelských modelů a podporovat rozvoj výzkumné infrastruktury, a to i s cílem 
snížit stávající rozdíly mezi členskými státy; vybízí Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jednotná kontaktní místa, která budou efektivněji informovat o možnostech 
financování průmyslových demonstračních projektů pro průlomové technologie; 

80. vyzývá Komisi, aby zkoumala opatření, která by zabránila případné ztrátě znalostí a 
inovace během stávající krize, a to i prostřednictvím nástrojů na podporu společností, 
které by dočasně sdílely znalostní pracovníky s veřejnými výzkumnými institucemi a 
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univerzitami, s cílem umožnit společný výzkum veřejného a soukromého sektoru 
zaměřený na veřejné priority a zachovat zaměstnanost a inovační kapacitu v období 
krize;

81. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy připravila případné daňové pobídky na 
podporu investic do výzkumu a vývoje, které se v důsledku krize COVID-19 výrazně 
snížily;

82. vyzývá Komisi, aby i nadále podporovala schopnost evropských společností inovovat 
na základě komplexního režimu duševního vlastnictví, zvyšovala flexibilitu při 
poskytování licencí, s cílem zachovat účinnou ochranu jejich investic do výzkumu a 
vývoje, zajistit spravedlivou návratnost a současně pokračovat ve vývoji norem pro 
otevřené technologie, které podporují hospodářskou soutěž a výběr i účast unijního 
průmyslu na vývoji klíčových technologií;

83. uznává, že silný a vyvážený rámec práv duševního vlastnictví je klíčovým faktorem, na 
němž je založena evropská konkurenceschopnost, s cílem bojovat proti průmyslové 
špionáži a padělkům, a vyzývá proto Komisi, aby tento rámec zachovala a posílila; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit rovné podmínky s USA a Čínou, pokud jde o pobídky v 
oblasti duševního vlastnictví týkající se přírodních věd, aby Evropa i nadále zůstala 
atraktivním místem pro investice do výzkumu a vývoje a rozvoj průmyslu; vyzývá 
Komisi, aby zachovala a rozvíjela evropský systém duševního vlastnictví světové 
úrovně prosazováním silné ochrany duševního vlastnictví, pobídek a mechanismů 
odměňování pro výzkum a vývoj s cílem přilákat investice do rozvoje budoucích 
inovací ve prospěch společnosti; vítá oznámení akčního plánu v oblasti duševního 
vlastnictví, který by mohl usnadnit evropský přínos k tvorbě norem; podporuje 
udržitelnou výrobu a pracovní místa i zlepšování přitažlivosti a pověsti vysoce 
kvalitních produktů EU po celém světě; vyzývá Komisi, aby podporovala přenos 
zásadních environmentálních a klimatických technologií do rozvojových zemí 
udělováním otevřených licencí na tyto technologie;

84. vyzývá Komisi, aby co nejdříve zavedla jednotný evropský patent, jak stanoví dohoda o 
jednotné patentové jurisdikci ze dne 19. února 2013; 

85. zdůrazňuje význam komplexní a účinné celkové správy průmyslové transformace, která 
zajistí soulad s příslušnými unijními právními předpisy a strategiemi, a zejména s cíli 
Zelené dohody pro Evropu, která má zásadní význam pro její úspěch; vítá skutečnost, že 
Komise určila 14 ekosystémů a inkluzivní přístup, který sdružuje všechny subjekty 
působící v hodnotovém řetězci s cílem podpořit vedoucí postavení Evropy ve 
strategických odvětvích a konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku; zdůrazňuje, že 
je třeba zajistit, aby malé a střední podniky prosperovaly v rámci každého ekosystému; 
poukazuje na to, že je třeba zajistit transparentnost identifikovaných průmyslových 
ekosystémů, zejména pokud jde o kritéria, která je třeba splnit, aby subjekt mohl být 
považován za součást ekosystému, přesné rozdělení podle typu aktérů v jednotlivých 
identifikovaných ekosystémech a informace o výsledcích a projednávaných tématech, a 
připomíná také úlohu průmyslového fóra a aliancí ve vztahu k těmto ekosystémům; 
zdůrazňuje, že občanská společnost, organizace spotřebitelů a odbory by měly být 
přiměřeným způsobem zapojeny do určování jak zastřešujících, tak odvětvových 
průmyslových strategií a priorit; zdůrazňuje, že ekosystémy by měly zahrnovat veškeré 
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vazby na hodnotové řetězce, včetně malých a středních podniků, a důrazně připomíná, 
že malé a střední podniky hrají nedílnou úlohu při vytváření průmyslových aliancí a 
jejich výrobních řetězců; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí odpovídající finanční nástroje 
pro aliance;

86. domnívá se, že ekosystémy budou klíčovými prvky příští průmyslové revoluce, budou 
posilovat pokročilou a inteligentní výrobu a poskytovat cenově dostupnou, čistou a 
bezpečnou energii spolu s nezbytnou energetickou infrastrukturou, transformativními 
metodami výroby a poskytování služeb; vyzývá k provedení analýzy ekosystémů s 
cílem posoudit potřeby jednotlivých odvětví, pokud jde o jejich transformaci, a přispět k 
vypracování plánu transformace; dále je přesvědčen, že podpora spolupráce mezi 
průmyslem, akademickou obcí, malými a středními podniky, startupy a rozvíjejícími se 
podniky, odbory, občanskou společností, organizacemi koncových uživatelů a všemi 
ostatními zúčastněnými stranami bude klíčová pro řešení selhání trhu a překlenutí 
propasti mezi nápadem a jeho realizací a zároveň zajistí ochranu pracovníků, a to i v 
oblastech, na něž se dosud nevztahují průmyslové zájmy, ale mají vysokou 
společenskou přidanou hodnotu; vyzývá k řízení těchto ekosystémů, do něhož budou 
zapojeny všechny příslušné zúčastněné strany z průmyslových odvětví, která jsou 
klíčem k dosažení ekologické a digitální transformace; domnívá se, že ekosystémy by 
měly být zapojeny do určování řešení a opatření, která mají být přijata s cílem provádět 
evropskou průmyslovou strategii a podporovat solidní evropské hodnotové řetězce, 
které jsou pro souběžnou ekologickou a digitální transformaci zásadní;

87. zdůrazňuje, že investice do klíčových hodnotových řetězců budou hrát zásadní úlohu, 
pokud jde o zachování naší budoucí strategické autonomie; domnívá se, že je nezbytné 
upřednostňovat investice do těch průmyslových odvětví, která mají klíčový význam pro 
naši strategickou autonomii, k nimž patří bezpečnost, obrana, technologie související s 
klimatem, potravinová soběstačnost a zdraví; zejména připomíná význam 
farmaceutického průmyslu při zajišťování budoucí inovace zaměřené na nevyřešené a 
nenaplněné potřeby a při podpoře odolnosti, reakceschopnosti a připravenosti 
zdravotnických systémů, pokud jde o řešení budoucích výzev, včetně pandemií;

88. zdůrazňuje význam odvětví výroby energie z obnovitelných zdrojů jakožto 
strategického odvětví umožňujícího posílit konkurenční výhodu EU, dosáhnout 
dlouhodobé odolnosti a zajistit bezpečnost dodávek energie a zároveň umocnit 
průmyslovou sílu; dále zdůrazňuje přínos odvětví energie z obnovitelných zdrojů k 
tvorbě nových lokálních pracovních míst a obchodních příležitostí, zejména pro malé a 
střední podniky, a k podpoře výroby zařízení i ke snižování nákladů na energii a 
zlepšování nákladové konkurenceschopnosti; 

89. zdůrazňuje, že automobilový průmysl byl značně postižen koronavirovou krizí, která 
společnosti a pracovníky přinutila, aby se rychle přizpůsobili změnám v oblasti dodávek 
a novým požadavkům v oblasti zdraví a bezpečnosti, a to vedle procesu transformace, 
kterým toto odvětví procházelo již před pandemií; domnívá se, že přechod k inteligentní 
a čistší mobilitě je zásadní, neboť se vyvíjíme směrem ke klimaticky neutrální, digitální 
a odolnější ekonomice, a že by měl být považován za příležitost pro tvorbu zeleného 
růstu a čistých pracovních míst na základě globální konkurenční výhody evropského 
průmyslu v oblasti technologie vozidel; vyzývá Komisi, aby stanovila priority v oblasti 
výzkumu a inovace, digitalizace a podpory startupů, mikropodniků a malých a středních 
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podniků, a to i v automobilovém průmyslu;

90. zdůrazňuje, že také odvětví cestovního ruchu bylo výrazně postiženo krizí COVID-19, a 
vyzývá Komisi, aby stanovila priority, pokud jde o pomoc a podporu za účelem oživení 
tohoto odvětví, a to s ohledem na jeho příspěvek k HDP EU a na konkurenceschopnost 
Unie; vyzývá Komisi, aby podporovala spolupráci mezi členskými státy a regiony s 
cílem vytvářet možnosti pro nové investice a další inovace, aby se tak vytvořil evropský 
ekosystém cestovního ruchu, který bude udržitelný, inovativní a odolný a bude chránit 
práva pracovníků a spotřebitelů;

91. zdůrazňuje potenciál kulturních a tvůrčích odvětví při podpoře inovací, která působí 
jako katalyzátory změn v ostatních odvětvích a stimuluje vynalézavost a pokrok; 
konstatuje, že inovativní hospodářská odvětví stále více závisí na kreativitě, aby si 
zachovala svou konkurenční výhodu; dále konstatuje, že se vznikem stále složitějších, 
kreativnějších a vzájemně provázanějších obchodních modelů se kulturní a tvůrčí 
odvětví stále více stávají rozhodující složkou téměř každého produktu a služby; 
domnívá se proto, že Evropa by měla vycházet ze svých tvůrčích a kulturních statků, a 
vyzývá Komisi a členské státy, aby při vytváření komplexního, soudržného a 
dlouhodobého rámce průmyslové politiky věnovaly dostatečnou pozornost kulturním a 
tvůrčím odvětvím, včetně přístupu k financování a programům financování;

92. zdůrazňuje význam politiky Unie v oblasti vesmíru, zejména pokud jde o zlepšování 
evropských průmyslových kosmických kapacit a uvolnění potenciálu synergií s 
ostatními klíčovými odvětvími a politikami, zejména pro rozvoj špičkových technologií 
a pro podporu průmyslové transformace;

93. bere na vědomí přínos chemického průmyslu pro mnoho strategických hodnotových 
řetězců a pro výrobu uhlíkově neutrálních a oběhových technologií a řešení účinně 
využívajících zdroje; požaduje udržitelnou politiku v oblasti chemických látek, která 
bude v souladu s průmyslovou strategií;

94. vyzývá Evropskou agenturu pro životní prostředí, aby společně s Evropskou agenturou 
pro chemické látky vypracovala zprávu o chemických látkách v životním prostředí 
v Evropě; domnívá se, že by tato zpráva měla posoudit systémovou povahu 
nebezpečných chemických látek v evropských systémech výroby a spotřeby, jejich 
používání ve výrobcích, výskyt v evropském životním prostředí a škody, které 
způsobují lidskému zdraví a ekosystémům;

95. zdůrazňuje ústřední charakter dobře fungujícího a konkurenceschopného 
farmaceutického průmyslu a odvětví zdravotnických prostředků pro zajištění 
udržitelného přístupu pacientů k lékům a vysoké úrovně zdravotnictví pro pacienty z 
EU; je přesvědčen, že Komise by měla zprostředkovat dialog s členskými státy a se 
všemi příslušnými zainteresovanými stranami vytvořením farmaceutického fóra pod 
dohledem Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), aby umožnila komplexní 
diskusi o otázkách týkajících se mimo jiné farmaceutické udržitelnosti a zavádění 
nových technologií do systémů zdravotní péče; zdůrazňuje, že by toto fórum mělo 
zohlednit různé vnitrostátní přístupy ke stanovování cen a úhradě a také investice do 
zdravotní péče a její organizaci;

96. považuje veřejné zakázky za zásadní hnací sílu transformace průmyslu; vyzývá Komisi, 
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aby zkoumala, jak plně využít pákového efektu veřejných výdajů a investic k dosažení 
politických cílů, a to i posílením udržitelnosti a přisouzením ústřední úlohy veřejným 
zakázkám v unijním plánu hospodářského oživení tím, že bude upřednostňována a 
podporována poptávka po ekologicky inovativním, nákladově účinném a udržitelném 
zboží a službách a usnadněna relokalizace v klíčových strategických odvětvích, jako 
jsou produkty související se zdravím, zemědělství a obnovitelné technologie, čímž se 
podpoří kratší a udržitelnější dodavatelské řetězce; vyzývá Komisi a veřejné orgány, 
aby analyzovaly podmínky pro povinné zohledňování udržitelnosti ve veřejných 
zakázkách, jež by byla založena na environmentálních, sociálních a etických kritériích, 
včetně uhlíkové stopy, recyklovaného obsahu a pracovních podmínek v průběhu celého 
životního cyklu, a aby zvyšovaly povědomí o stávajících systémech na podporu 
ekologických služeb a lépe je využívaly; trvá na tom, že by malé a střední podniky měly 
mít spravedlivou příležitost zapojit se do veřejných zakázek; vyzývá zadavatele, aby 
systematicky používali přístup založený na nejlepším poměru mezi cenou a kvalitou po 
celou dobu životnosti výrobků a služeb; vyzývá je, aby využívali ustanovení (článek 85 
směrnice o veřejných službách), které jim umožňuje odmítnout nabídku, v níž podíl 
produktů pocházejících ze třetích zemí přesahuje 50 % celkové hodnoty produktů, z 
nichž se nabídka skládá;

97. uznává přínos normalizace k jednotnému evropskému trhu a k posílení dobrých 
hospodářských, sociálních a environmentálních podmínek, včetně zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů a pracovníků; zdůrazňuje, že je třeba vypracovat, posoudit a používat 
harmonizované normy na podporu průmyslových odvětví, která vyrábějí produkty 
způsobem, jenž je účinný, bezpečný, oběhový, udržitelný a opakovatelný, a normy, 
které zajišťují vysokou kvalitu;

98. vyzývá Komisi, aby přijala spolehlivý systém klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro 
analýzu ex ante dopadů regulace a nástrojů Unie a případných potřebných investic a aby 
sledovala pokrok a výsledky s přihlédnutím k situaci malých a středních podniků; 
zdůrazňuje, že systém klíčových ukazatelů výkonnosti by měl být založen na 
konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově zaměřených cílech;

99. vyzývá Komisi, aby posílila své postupy v oblasti posuzování dopadů a zajistila, že před 
předložením nových návrhů právních předpisů nebo před přijetím nových opatření 
provede podrobné posouzení dopadů zaměřené na potenciální náklady na dodržování 
předpisů, dopad na zaměstnanost a zátěž i případné přínosy pro evropské občany, 
odvětví a společnosti, včetně malých a středních podniků; domnívá se, že hodnocení 
právních předpisů a opatření Unie by se mělo více zaměřovat na provádění v členských 
státech a analyzovat, co se stane, pokud jsou právní předpisy Unie prováděny nebo 
vykládány způsobem, který vytváří zbytečné a neočekávané regulační překážky pro 
malé a střední podniky i pro větší společnosti; vyzývá Komisi, aby podporovala 
soudržnost právních předpisů a uznala úsilí o inteligentní regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo k oslabení účinnosti právních předpisů nebo snížení 
sociálních a environmentálních norem, zejména pokud se tradiční průmysl musí 
přizpůsobit v důsledku regulačních rozhodnutí; domnívá se, že opatření v oblasti 
digitalizace a dekarbonizace by měla být koncipována tak, aby představovala příležitosti 
pro společnosti, včetně malých a středních podniků, a minimalizovala zátěž pro dotčené 
odvětví; 
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100. očekává, že průmyslová strategie nebude vytvářet zbytečné regulační překážky pro 
společnosti, a zejména pro malé a střední podniky, a že bude uplatňovat pravidlo „jeden 
přijmout, jeden zrušit“, tj. že v případě, kdy z nových ustanovení vyplynou náklady na 
dodržování předpisů, určí, která stávající ustanovení je třeba zrušit nebo revidovat, čímž 
zajistí, aby se náklady na dodržování předpisů v daném odvětví nezvýšily, aniž by byly 
dotčeny výsady spolunormotvůrce; domnívá se, že takovýto návrh musí být založen na 
důkazech, musí o něm být vedeny rozsáhlé konzultace, musí zajišťovat účinnost 
právních předpisů a sociálních a environmentálních norem a prokázat jasný přínos 
evropských opatření; domnívá se, že EU musí posílit svou zásadu „zasahovat 
nekompromisně u zásadních otázek a ustoupit do pozadí u otázek druhořadých“, aby 
byla lépe zajištěna proporcionalita;

101. zdůrazňuje, že veřejná správa by měla hrát zásadní úlohu při zajišťování hospodářského 
prostředí příznivého pro podnikání a snižování administrativní zátěže pro podniky a 
zároveň zajišťovat úplné uplatňování unijních etických, sociálních a environmentálních 
norem, norem transparentnosti a předpisů v oblasti bezpečnosti pracovníků; domnívá se, 
že v rámci veřejného sektoru a mezi jeho zaměstnanci by měly být podporovány 
nástroje elektronické veřejné správy, politiky v oblasti digitálních inovací a digitální 
dovednosti; vyzývá Komisi, aby zajistila výměnu vnitrostátních a regionálních 
osvědčených postupů v této oblasti se zvláštním zřetelem k veřejnému řízení 
hospodářské konkurenceschopnosti;

102. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Tato zpráva o průmyslové politice EU přichází v období, které je pro hospodářské činnosti po 
celém světě dramatické. Ekonomické důsledky koronaviru vedly k symetrickému dopadu na 
nabídku i poptávku, který nemá od druhé světové války obdoby. Finanční situace evropských 
společností se dramaticky zhoršila a ohrozila jejich schopnost investovat.

Zatímco se Unie připravovala na zrychlení dvojí epochální transformace, digitální 
a environmentální, vyžadující obrovské soukromé a veřejné investice, byli jsme převálcováni 
první pandemií moderní doby. Z tohoto důvodu zpráva navrhuje dvě odlišné fáze průmyslové 
politiky: první, období oživení výrobního systému, a druhou, období jeho obnovy 
a transformace. Určení aktivních výrobních ekosystémů Komisí bude muset představovat jádro 
všech iniciativ v oblasti průmyslové politiky, což umožní výběr zásahů, priorit a koordinaci 
iniciativ v oblasti výzkumu, vzdělávání a investic.

Průmyslová politika prosazovaná Unií byla často příliš obecná a teoretická. Představovala 
kombinaci zásadních prohlášení, nedostatečných zdrojů a přílišného množství předpisů 
a byrokratických mechanismů. Proto se zpráva zaměřuje spíše na konkrétní nástroje a opatření, 
nikoli na prohlášení ohledně záměrů. Pro účinnou evropskou průmyslovou politiku je nezbytný 
dostatečně vysoký evropský rozpočet spolu s dalšími zdroji ze státních rozpočtů a emisí 
evropských cenných papírů. Doba slov, po nichž nenásledovaly činy, je minulostí. Další falešné 
začátky si nemůžeme dovolit.

Mezinárodní souvislosti – asertivnější Unie

Je jisté, že obě fáze proběhnou v rámci systému mezinárodních ekonomických vztahů, který je 
mnohem tvrdší a složitější než systém posledních třiceti let. Jedná se o uzavřenější 
a protekcionistický systém, kde je jasně patrný rozdíl mezi zeměmi s tržním hospodářstvím 
a zeměmi, kde stále převládá státní kapitalismus, nezřídka agresivní. Z tohoto důvodu bude EU 
muset na jedné straně důsledně respektovat zásadu volného obchodu a mnohostranný systém, 
ale zároveň bude muset zavést nástroje na ochranu obchodu a účinnější systém kontroly 
zahraničních investic. Totéž platí pro zabezpečení dodávek, mimo jiné skrze podporu 
mechanismů opětovné lokalizace strategických výrobních řetězců. Stejně tak bude zásadní, aby 
veškeré plány na dekarbonizaci evropských průmyslových odvětví byly doplněny o uhlíkovou 
daň na hranicích, která zabrání úniku uhlíku. Jednání o dohodách o volném obchodu bude 
muset odrážet povahu změněných mezinárodních vztahů a cíle Unie v oblasti životního 
prostředí. Protistrany na trhu budou muset být vhodně vybírány a bude nutné začlenit do dohod 
doložky o udržitelnosti, které budou mnohem přísnější než ty stávající.

První fáze – oživení

Zachování jednotného trhu musí být jedním z pilířů činnosti Unie v první fázi. Vnitřní trh bude 
oproti situaci před pandemií COVID-19 roztříštěnější a nevyvážený. Částečné pozastavení 
státní podpory zvýhodnilo země s větší dostupností finančních zdrojů. Je třeba jednat rychle 
a nahradit vnitrostátní režimy podpory pro podniky a pracovníky evropskými programy, které 
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budou řízeny Komisí. Fond na podporu oživení by měl sloužit především tomuto účelu a měl 
by upřednostňovat země, kde byla pomoc méně významná a kde pandemie způsobila větší 
škody.

Dalším základním prvkem strategie oživení musí být podpora rekapitalizace podniků. Poměr 
vlastního kapitálu a dluhu se zhoršil. Je třeba zavést výraznou fiskální podporu a přímý přístup 
ke kapitálu pro větší podniky s jasnými doložkami ohledně výstupů a o neutralitě při řízení. 
Fond na podporu oživení bude muset za tímto účelem zajistit konkrétní místo určení zdrojů.

Výrobní ekosystémy zvláště postižené důsledky koronaviru, např. cestovní ruch a letectví, 
budou vyžadovat větší podíl fondu a delší období zvláštního režimu státní podpory.

Druhá fáze – obnova a transformace

Evropské hospodářství bude možné restartovat pouze prostřednictvím účinného programu 
veřejných investic. Je proto nesmírně důležité, aby se pozastavení pravidel Paktu o stabilitě 
vztahovalo alespoň zčásti na investice zaměřené na digitalizaci a ekologizaci. 

Financování předpokládané v Zelené dohodě pro Evropu se jevilo již před krizí jako zcela 
nedostačující k tomu, aby podpořilo transformaci v oblasti životního prostředí. Z tohoto 
důvodu je nezbytné zajistit pokračování fondu na podporu oživení ve formě fondu na podporu 
obnovy a transformace. Struktura intervencí a programů bude muset být nově definována, aby 
mohla být za přísnějších podmínek zaměřena na cíle v digitální oblasti a v oblasti životního 
prostředí. Jedno je třeba říci jasně: bez silné evropské podpory z posíleného rozpočtu, bez 
dalšího pokračování fondu na podporu oživení ve formě fondu na podporu obnovy 
a transformaci a bez větší svobody investic ze strany členských států nebude možné cíle 
klimatické neutrality do roku 2050 dosáhnout. Spolu s fondem na podporu obnovy 
a transformace musí být posíleny všechny evropské programy, především program Horizont 
Evropa, a musí být propojeny s vnitrostátními plány. Je třeba důkladně prověřit možnost revize 
předpisů o státní podpoře a fúzích s cílem urychlit transformaci průmyslu a podpořit vznik 
„evropských šampiónů“ prostřednictvím mobilizace většího množství finančních zdrojů 
a poskytování vhodných monitorovacích nástrojů, aby se zabránilo narušení jednotného trhu 
a dodavatelského řetězce. 

Nesmí být podceňován rozsah, šíře a hloubka změn, které nás čekají. Co se týče například 
ocelářského průmyslu, který je zásadní pro celý řetězec strojírenství a automobilového 
průmyslu, k dekarbonizaci bude třeba: 1) poskytnout silné pobídky k výměně strojního 
vybavení a technologií; 2) poskytnout dotace na ceny plynu, které v současné době nejsou pro 
výrobu oceli konkurenceschopné; 3) zavést uhlíkovou daň na hranicích, aby se zabránilo 
znečišťujícím dovozům s nízkými náklady. Jak je vidět, pouze holistický a mimořádně 
nákladný přístup může zajistit přechod směřující ke snižování emisí, aniž by došlo k poškození 
evropského průmyslu.

Nástroje a metodiky – účinnější průmyslová politika

Zpráva navrhuje některé změny ve způsobu, jakým byla průmyslová politika dosud prováděna. 
Především je třeba zajistit analýzu dopadů před konečným uvedením každého nového pravidla 
do praxe. Zejména v první fázi je nemyslitelné zatěžovat průmysl v koronavirové krizi pravidly, 
která vyžadují nákladné úpravy. Ve druhé fázi bude třeba zřídit příslušné fondy, které 
transformaci podpoří. 
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Z hlediska metodiky zpráva rovněž doporučuje přijmout systém klíčových ukazatelů 
výkonnosti za účelem posuzování účinnosti nástrojů zavedených Unií. 

V neposlední řadě navrhuje místo obvyklé podpory založené na nabídkách použít nástroj 
spolufinancování vnitrostátních systémů daňových zápočtů na podporu investic do výzkumu. 
Tato možnost, která by měla být rozšířena na všechny evropské nástroje a fondy, zaručuje lepší 
přístup pro malé a střední podniky a vyšší efektivitu a rychlost využívání finančních prostředků 
s nižšími administrativními náklady.
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MENŠINOVÉ STANOVISKO,

které vydali, 
- Marc Botenga (stínový zpravodaj a autor menšinového stanoviska)
- Marisa Matias
- Cornelia Ernst
- Manuel Bompard
- Sandra Pereira
- Sira Rego

Průmyslová strategie může společnosti umožnit demokraticky rozhodovat o tom, co bude kde 
vyráběno a za jakých podmínek. V takovém případě představuje průmysl obrovský přínos pro 
lidi i planetu. Nebo naopak může tato rozhodnutí ponechat trhu a omezit se na pouhý masivní 
přesun veřejných dotací, které financují zisky a priority soukromých korporací.

Tato zpráva se učinila špatné rozhodnutí. Zdánlivě sice podporuje sociální a klimatické 
požadavky, avšak systematicky upřednostňuje konkurenceschopnost a potřeby nadnárodních 
korporací. Odmítá podmínit veřejné dotace zachováním kvalitních pracovních míst nebo 
pozastavením dividend. Jsou nabízeny další daňové úlevy, aniž by korporace musely odvádět 
svůj spravedlivý díl daní. A je téměř ironické, že zpráva připomíná, že podporu si zaslouží také 
společnosti neregistrované v daňových rájích.

Ekologické dotace neobsahují závazné cíle snižování emisí.  Benevolentní klasifikace EU pro 
udržitelné činnosti (taxonomie) není téměř zmíněna, není vyžadováno její striktní dodržování 
a fosilní plyn je akceptován.

Zpráva zpochybňuje omezení fúzí a antimonopolní opatření a podporuje „koncentrovanější 
vnitřní trh“, čímž posiluje rozdíly mezi regiony a závislost malých a středních podniků na 
dominantních nadnárodních společnostech. Ani ve strategických odvětvích nepřisuzuje tato 
zpráva žádnou úlohu sektoru veřejné výroby a nepředpokládá ani ambiciózní veřejné sociální 
a klimatické plánování. Pracovníci i klima si zaslouží lepší přístup.



RR\1216571CS.docx 35/91 PE650.700v02-00

CS

17.9.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 
BEZPEČNOST POTRAVIN

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k nové průmyslové strategii pro Evropu
(2020/2076(INI))

Zpravodaj: Danilo Oscar Lancini

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že odvětví průmyslu EU by při zotavování v období po pandemii 
COVID-19 mělo být podporováno způsobem, který umožní přechod k odolnému, 
udržitelnému, bezemisnímu, oběhovému, klimaticky neutrálnímu, digitalizovanému 
průmyslu, jehož veškerá odvětví budou přispívat k naplnění cíle dosažení klimatické 
neutrality nejpozději do roku 2050 a k ochraně životního prostředí;

B. vzhledem k tomu, že průmysl je klíčový pro budoucí pokrok a prosperitu Evropy; 
vzhledem k tomu, že tvoří více než 20 % hospodářství EU a zaměstnává přibližně 35 
milionů osob; vzhledem k tomu, že silná průmyslová základna má zásadní význam pro 
úspěšnost ekologické transformace;

C. vzhledem k tomu, že evropská průmyslová odvětví jsou v současné době vysoce závislá 
na průmyslové kapacitě a surovinách třetích zemí; vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 ukázala dopady ztráty významných strategických průmyslových podniků v 
oblasti výroby léků a zdravotnického vybavení v některých členských státech, narušila 
hodnotové řetězce, odhalila slabá místa v klíčových evropských strategických 
průmyslových odvětvích a zdůraznila nutnost tyto kapacity zachovat v rámci jednotného 
trhu;

D. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 upozornila na zvýšené riziko snah o získání 
zdravotnických kapacit prostřednictvím přímých zahraničních investic a na potřebu 
zachovat a posílit sdílení těchto cenných kapacit v rámci jednotného trhu;
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E. vzhledem k tomu, že v rámci programu na podporu oživení EU bude uvolněna 
bezprecedentní částka 1,85 bilionu EUR na investice do digitalizace a ekologického 
oživení unijního průmyslu, zaměstnanosti a růstu;

F. vzhledem k tomu, že obnova po odeznění pandemie COVID-19 nabízí příležitost vnést 
do průmyslové výroby prvek udržitelnosti a urychlit ekologickou transformaci;

G. vzhledem k tomu, že nová evropská průmyslová strategie by měla umožnit spravedlivou 
ekologickou transformaci; vzhledem k tomu, že pokud se průmyslová strategie správně 
uchopí, měla by v rámci Zelené dohody pro Evropu posílit zaměstnanost a přinést 
ekonomické příležitosti, zabezpečit naše klima a životní prostředí pro budoucí generace a 
stát se politikou utvářející jednu éru, která pomůže opětovně vybudovat evropské 
hospodářství udržitelným způsobem;

H. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby průmyslová strategie připravila podmínky pro 
souběžnou digitální a ekologickou transformaci evropského průmyslu a zároveň 
zachovala konkurenceschopnost, prosperitu a pracovní trh Evropy a podpořila evropský 
průmysl v tom, aby se stal odolnějším, environmentálně udržitelnějším, globálně 
konkurenceschopným a digitalizovaným; vzhledem k tomu, že cílem průmyslové 
strategie není pouze umožnit transformaci energeticky náročných průmyslových odvětví, 
ale také vytvořit širší udržitelnou průmyslovou základnu, včetně malých a středních 
podniků (MSP), které jsou důležitou součástí evropského hospodářství;

I. vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost evropského průmyslu je oslabena nerovnou 
mezinárodní konkurencí a celosvětovým narušením hospodářské soutěže; vzhledem k 
tomu, že společnosti ze zemí mimo EU podléhají často méně přísným klimatickým a 
environmentálním normám a nižším nákladům na pracovní sílu ve svých zemích; 
vzhledem k tomu, že to povzbudilo přemisťování evropského průmyslu mimo Evropu, 
což má negativní dopady na životní prostředí a sociální oblast;

J. vzhledem k tomu, že Unie by měla zásadním způsobem ovlivňovat globální opatření v 
oblasti klimatu a životního prostředí prostřednictvím svého vnitřního trhu a ekologické 
diplomacie, stejně jako demonstrací svého vedoucího postavení v této oblasti, přičemž 
musí zároveň podpořit vytváření odvětví a přísných norem sociální ochrany, jež obstojí i 
v budoucnu;

K. vzhledem k tomu, že EU je důkazem, že hospodářský růst a ochrana klimatu se navzájem 
nevylučují, neboť unijní emise se nacházejí o 23 % pod úrovní roku 1990, zatímco HDP 
ve stejném období vzrostl o 61 %;

L. vzhledem k tomu, že průmysl EU se začal transformovat, nicméně stále zodpovídá za 20 
% emisí skleníkových plynů v EU; vzhledem k tomu, že transformace průmyslu a všech 
souvisejících hodnotových řetězců trvá 25 let;

M. vzhledem k tomu, že digitální technologie mění vytvářením nových obchodních modelů 
podobu průmyslu a tak mu umožňují být produktivnějším, nabízet pracovníkům nové 
dovednosti a podporovat dekarbonizaci ekonomiky;

N. vzhledem k tomu, že se členské státy v souladu s článkem 151 SFEU shodly na tom, že je 
zapotřebí podporovat zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a jejich životní úrovně 
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tak, aby bylo možno tyto podmínky harmonizovat a přitom udržet jejich vysokou úroveň;

O. vzhledem k tomu, že daňová soutěž a rozdíly v daňových předpisech mezi členskými 
státy mohou vést k asymetriím na jednotném trhu a agresivnímu daňovému plánování ze 
strany nadnárodních společností, v důsledku čehož ekonomiky vytvářející reálnou 
hodnotu přicházejí o zdroje potřebné pro transformaci;

1. vyzývá Komisi, aby posoudila dopad pandemie COVID-19 na evropský průmysl a 
předložila koordinované řešení orientované na budoucnost s cílem usnadnit oživení 
průmyslu, které povede k souběžnému digitálnímu a ekologickému přechodu ke 
klimatické neutralitě, oběhovému hospodářství a nulovým emisím, při zajištění 
konkurenceschopnosti a odolnosti, v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu;

2. zdůrazňuje, že všechna odvětví a průmyslové hodnotové řetězce, a zejména energeticky 
náročná odvětví, budou hrát klíčovou úlohu při plnění cílů Zelené dohody pro Evropu 
nejen prostřednictvím snižování své uhlíkové stopy, ale rovněž prostřednictvím 
urychlování transformace poskytováním cenově dostupných a čistých technologických 
řešení, rozvíjením a vytvářením hodnotových řetězců pro ekonomicky životaschopné a 
udržitelné produkty a procesy a vyvíjením nových udržitelných obchodních modelů;

3. vyzývá členské státy, aby podpořily vypracování ambiciózního plánu na podporu oživení 
s programy a nástroji EU Next Generation v kontextu silnějšího VFR a vytvoření nových 
vlastních zdrojů; zdůrazňuje, že využívání prostředků z fondu na podporu oživení by 
mělo být plně v souladu s právními předpisy Unie v oblasti klimatu a životního prostředí 
a mělo by pohánět vpřed ekologickou transformaci;

4. zdůrazňuje význam facility na podporu oživení a odolnosti a nástroje pro strategické 
investice pro zajištění investic a motivování klíčových evropských průmyslových 
odvětví, aby pomáhala posilovat a budovat evropské strategické hodnotové řetězce, a 
domnívá se, že by je mohl doplňovat strategický fond pro diverzifikaci dodavatelského 
řetězce s cílem omezit závislost na jednotlivých dodavatelích a aktivně podporovat 
podniky při diverzifikaci produkce ve strategických odvětvích; vyzývá Komisi, aby 
urychleně předložila konkrétní legislativní návrhy, které zajistí skutečně rovné podmínky 
a ochrání klíčová odvětví před nekalou konkurencí ze strany státem vlastněných nebo 
státem podporovaných investorů ze třetích zemí;

5. vyzývá Komisi, aby zaměřila programy a nástroje EU Next Generation na oživení 
odvětví nejvíce zasažených koronavirovou krizí, a to jak z hospodářského hlediska, tak z 
hlediska práce;

6. vítá, že cílem plánu EU na podporu oživení je zajistit investice do udržitelného, 
klimaticky neutrálního průmyslu; zejména vítá zdvojnásobení investic do čistých 
vodíkových technologií, neboť čistý vodík může přispět ke snížení emisí skleníkových 
plynů, k oživení hospodářství EU a k vytvoření podmínek pro dosažení klimatické 
neutrality prostřednictvím podpory odvětví, v nichž je dekarbonizace obtížná, zejména 
energeticky náročných odvětví; bere na vědomí zahájení činnosti Evropské aliance pro 
čistý vodík; konstatuje, že EU má potenciál zaujmout v oblasti čistého vodíku vedoucí 
postavení; domnívá se, že rozvoj výroby čistého vodíku a výzkum jeho mnoha 
potenciálních přínosů musí být prioritou evropské průmyslové strategie; požaduje 
strategické investice do výroby a používání čistého vodíku, do vytvoření sítě 



PE650.700v02-00 38/91 RR\1216571CS.docx

CS

infrastruktury, jež jeho používání umožní, a do výzkumu a inovací;

7. zdůrazňuje, že je důležité zohledňovat vazby mezi plánem na podporu oživení, ambicemi 
EU v oblasti klimatu a digitalizace a účinnou průmyslovou strategií;

8. zdůrazňuje, že EU by měla posilovat své průmyslové a technologické kapacity 
prostřednictvím investic do klíčových technologií s cílem zvýšit otevřenou strategickou 
autonomii a odolnost, zajistit udržitelnost, konkurenceschopnost, socioekonomické 
podmínky vysoké úrovně pro své občany a snižování nerovnosti, aniž by byl někdo 
opomenut, a to způsobem, který napomůže souběžné digitální a ekologické transformaci;

9. vítá zřízení mechanismu pro spravedlivou transformaci, jehož cílem je zajistit, aby byli 
podporováni pracovníci a komunity čelící problémům spojeným s přechodem na 
klimaticky neutrální ekonomiku a aby mohly podniky investovat do udržitelných 
výrobních technologií; zdůrazňuje, že je důležité zajistit ambiciózní financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, který by měl zejména přispívat k vytváření udržitelných 
pracovních míst a ke zvyšování kvalifikace a k rekvalifikaci pracovníků; v této 
souvislosti vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly nezbytnost odborného vzdělávání a 
přípravy s cílem usnadnit a podpořit zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci dotčených 
pracovníků a zvýšit tak jejich zaměstnatelnost a schopnost přizpůsobit se novým 
pracovním pozicím; zdůrazňuje, že spravedlivou transformaci a snižování nerovností je 
třeba začleňovat do sociálních, hospodářských a environmentálních politik na všech 
úrovních;

10. naléhavě vyzývá Komisi, aby výrazně posílila podporu inovací usilujících o uhlíkově 
neutrální průmysl, využívání průlomových technologií i průkopníků v oblasti 
udržitelného podnikání, a to prostřednictvím technologicky neutrálního přístupu, a aby se 
současně vyvarovala zbytečné regulační zátěže, zejména pro malé a střední podniky, a 
odstraňovala ji; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby bezodkladně uvedla do praxe 
opatření a možnosti financování oznámené v průmyslové strategii; zdůrazňuje, že orgány 
EU, členské státy, regiony, průmysl a všechny ostatní příslušné subjekty by měly 
spolupracovat na vytváření špičkových trhů v oblasti čistých technologií a zajistit, aby 
evropský průmysl zaujal celosvětově vedoucí pozici;

11. domnívá se, že výzkum a inovace v průmyslu budou zásadní pro dosažení ambiciózních 
cílů EU na rok 2030 zaměřených na udržitelný (hospodářský, environmentální a sociální) 
rozvoj a na plnění dlouhodobých cílů v oblasti energetiky a klimatu;

12. konstatuje, že je důležité výzkum a inovace zintenzivnit s cílem překonat klimatickou 
krizi; vyzývá Komisi, aby v této souvislosti zlepšila podmínky pro podniky a průmysl a 
tak posílila jejich konkurenceschopnost;

13. zdůrazňuje, že investice do ekologických technologií, udržitelných řešení a nových 
příležitostí pro podniky mohou ze Zelené dohody učinit strategii pro obnovení růstu, z níž 
budou moci těžit inovativní MSP;

14. připomíná Komisi, aby zohlednila různé průmyslové ekosystémy s cílem konkrétně 
zacílit každý program v rámci průmyslové strategie při zohlednění potřeb regionů s 
nižším stupněm technologického rozvoje;
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15. vítá iniciativu Komise na rozšíření center pro digitální inovace na všechny evropské 
regiony, což by MSP umožnilo integrovat digitální inovace a vytvářet tak dobrovolnické 
a školící příležitosti v oblasti digitálních technologií; 

16. zdůrazňuje, že politiky EU by měly být meziodvětvově soudržné a koordinované a měly 
by se snažit zabránit zdvojování opatření a podporovat součinnost; zdůrazňuje význam 
začleňování otázek klimatu a životního prostředí do všech oblastí politiky; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily správné uplatňování a plné provádění stávajících 
právních předpisů; domnívá se, že při přechodu k odolnému, zelenému a digitálnímu 
hospodářství by měl být usnadněn přístup k financování EU, zejména pro MSP;

17. uznává, že soudržný, předvídatelný a spravedlivý rámec práv duševního vlastnictví v 
rámci nadcházející farmaceutické strategie je důležitým faktorem pro zachování evropské 
konkurenceschopnosti; vyzývá k účinnému prosazování tohoto rámce, k zachování 
technologické autonomie, stimulaci investic a podpoře udržitelných inovativních řešení, 
při zachování důrazu na zájmy spotřebitelů a pacientů;

18. zdůrazňuje, že skutečně účinná evropská průmyslová strategie a politika musí být 
založena na ambiciózních opatřeních a cílech v oblasti klimatu vycházejících z právního 
rámce pro klima a představovat plán, jak utvářet průmysl budoucnosti, kdy budou 
všechna odvětví přispívat k dosažení cíle klimatické neutrality co nejdříve, nejpozději 
však do roku 2050;

19. zdůrazňuje, že je nezbytné uvést novou průmyslovou strategii v soulad s cílem dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální ekonomiky, a zároveň zdůrazňuje, že evropská politika 
v oblasti klimatu musí být založena na důkazech;

20. zdůrazňuje, že je důležité skloubit opatření zaměřená na snížení emisí s hospodářským 
růstem, zvýšenou konkurenceschopností a zlepšením životních podmínek evropských 
občanů;

21. tvrdí, že průmyslová strategie musí rovněž určit způsoby, jak mohou MSP přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů a k ochraně životního prostředí v EU, přičemž doplní 
již existující úsilí a politiky a poskytne další nástroje, které jim umožní udržovat krok a 
přispívat k ekologické transformaci průmyslu na klimaticky neutrální ekonomiku;

22. zdůrazňuje, že je nutné zajistit spravedlivé podmínky na celosvětové úrovni; vyzývá k 
revizi systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) v zájmu 
inteligentního návratu výroby a kratších hodnotových řetězců; zdůrazňuje potenciálně 
významnou úlohu CBAM v prevenci úniku uhlíku;

23. opakuje, že důrazně podporuje cíl uvedený v Zelené dohodě Komise, pokud jde o 
zavedení CBAM; vyzývá Komisi, aby tuto reformu předložila v rámci pracovního 
programu Komise na rok 2020;

24. vyzývá Komisi, aby formalizovala proces, jehož prostřednictvím jsou nízkouhlíkové 
technologie poskytovány rozvojovým zemím za přijatelnou cenu;

25. žádá, aby dohody o volném obchodu zajišťovaly soudržnost politik v oblasti obchodu, 
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klimatu a ochrany životního prostředí, cel, dozoru nad trhem a průmyslu v souladu s cíli 
Zelené dohody pro Evropu; dále požaduje, aby byly do všech obchodních dohod 
začleněny vymahatelné kapitoly týkajících se obchodu a udržitelného rozvoje; 
zdůrazňuje, že je důležité dále prosazovat reciprocitu vysokých sociálních, 
environmentálních a bezpečnostních standardů EU prostřednictvím obchodních dohod a 
odolnější politiky v oblasti cel a dozoru nad trhem; trvá na tom, aby se celní kontroly v 
celé EU řídily stejnými normami, v koordinaci s členskými státy a v plném souladu se 
zásadou subsidiarity;

26. vyzývá k tomu, aby do dohod o volném obchodu byly zahrnuty povinné ambiciózní 
kapitoly týkající se klimatu; znovu připomíná význam budoucího právního předpisu 
o náležité péči;

27. vyzývá Komisi, aby pečlivě posoudila dopad závislosti evropského dovozu na třetích 
zemích, zvláště pokud jde o země, kde je stát výrazně přítomen na trhu, a aby zahrnula 
opatření s cílem zvládnout jakékoli narušení globálních hodnotových řetězců, konkrétně 
pomocí zvýšené koordinace v EU a strategických globálních partnerství;

28. připomíná, že podle průmyslové strategie má uplatňování zásad oběhového hospodářství 
ve všech odvětvích a v průmyslu potenciál vytvořit do roku 2030 v celé EU 700 000 
nových pracovních míst, z nichž mnoho v malých a středních podnicích; vyzdvihuje 
potenciál oběhového hospodářství pro snížení spotřeby energie a zdrojů i pro navýšení 
kapacity a zajištění spolehlivých dodávek recyklovaných materiálů, které jsou kriticky 
důležité pro zelenou energii a digitální technologie; je přesvědčen, že průmyslová 
strategie Unie musí jít ruku v ruce s oběhovým hospodářstvím a s akčním plánem pro 
oběhové hospodářství a zajistit transformaci evropského hospodářství na nezávadné 
oběhové hospodářství; vyzývá k další podpoře výzkumných a rozvojových programů 
zaměřených na podporu přechodu k bezpečnému a udržitelnému oběhovému 
hospodářství, která posílí inovační řešení i rozšíření stávajících technologií ve 
strategických odvětvích;

29. zdůrazňuje, že aby se zlepšila oběhovost ekonomiky, jsou opatření na straně poptávky, 
například prosazování udržitelné spotřeby a zvýšené využívání zelených veřejných 
zakázek, pouze jednou stranou mince, a že bude třeba vyvinout značné úsilí s cílem 
zvýšit účinné využívání zdrojů a oběhovost ve výrobních procesech; vyzývá Komisi, aby 
za tímto účelem stanovila jasné cíle a právní rámce; vítá v této souvislosti oznámení o 
rámci udržitelné výrobkové politiky a zavedení požadavků týkajících se povinného 
recyklovaného obsahu;

30. vyzývá Komisi, aby stanovila ambiciózní odvětvové cíle za účelem zlepšení účinného 
využívání zdrojů, počínaje odvětvími, která jsou na zdroje nejnáročnější; domnívá se, že 
by měly být také zavedeny plány, jimiž se bude řídit transformace různých odvětví 
směrem k oběhovosti, které by měly být připraveny ve spolupráci s průmyslovými 
sdruženími, společnostmi, odborovými svazy, občanskou společností a akademickou 
obcí; zdůrazňuje, že je důležité mít zaveden jasný monitorovací rámec, který poskytuje 
komplexní a veřejně dostupné informace o dosaženém pokroku;

31. zdůrazňuje potenciál oběhového biohospodářství a odvětví založených na lesnictví k 
podpoře konkurenceschopného a udržitelného průmyslu; vybízí členské státy, aby 
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podporovaly investice a zadávání veřejných zakázek v oblasti obnovitelných a 
recyklovatelných produktů z biologických materiálů;

32. zdůrazňuje význam účinného využívání zdrojů a energetické efektivity pro snížení 
závislosti na dovozu rudy a fosilních paliv; zdůrazňuje, že snížení množství odpadu 
nejenže omezí míru znečištění, ale ušetří také vzácné zdroje;

33. zdůrazňuje, že je nezbytné snížit množství odpadu v průmyslu; vyzývá Komisi, aby 
zavedla povinné cíle týkající se opětovného používání obalových materiálů v průmyslu; 
vyzývá k harmonizaci obalů v podnikatelském sektoru a v členských státech s cílem 
usnadnit systém zálohování a zpětného odběru;

34. vítá oznámení Komise o strategii pro udržitelnost v oblasti chemických látek s cílem 
dosáhnout nulového znečištění v životním prostředí bez toxických látek; zdůrazňuje, že 
evropský chemický průmysl je jedním z odvětví klíčových pro dobrý stav hospodářství 
Unie, i přes nedostatečnou udržitelnost v oblasti spotřeby energie a dopadu na životní 
prostředí; zdůrazňuje, že je zvláště v tomto odvětví důležité dosáhnout energetické 
účinnosti, oběhovosti a nulového znečištění;

35. bere na vědomí přínos chemického průmyslu pro mnoho strategických hodnotových 
řetězců a pro výrobu uhlíkově neutrálních a oběhových technologií a řešení účinně 
využívajících zdroje; požaduje udržitelnou politiku v oblasti chemických látek, která 
bude v souladu s průmyslovou strategií;

36. zdůrazňuje, že evropská průmyslová strategie by měla být plně sladěna s připravovanou 
strategií pro udržitelnost chemických látek na základě odstranění nebezpečných látek a 
jejich nahrazení bezpečnějšími alternativami se zvláštním důrazem na omezení expozice 
a předcházení expozici chemickým látkám, jako jsou endokrinní disruptory, s cílem 
chránit lidské zdraví a životní prostředí;

37. zdůrazňuje, že je třeba podporovat inovace v chemickém průmyslu, a uznává, že 
chemický průmysl dokáže poskytnout četná nízkouhlíková řešení; zdůrazňuje, že podpora 
inovací a minimalizace působení nebezpečných chemických látek na člověka a životní 
prostředí představují klíčové prvky přechodu od lineárního chemického průmyslu k 
oběhovému a udržitelnému chemickému průmyslu, což by tomuto stěžejnímu odvětví 
evropského hospodářství poskytlo značnou konkurenční výhodu;

38. vyzývá Evropskou agenturu pro životní prostředí, aby společně s Evropskou agenturou 
pro chemické látky vypracovala zprávu o chemických látkách v životním prostředí v 
Evropě; domnívá se, že tato zpráva by měla posoudit systémovou povahu nebezpečných 
chemických látek v evropských systémech výroby a spotřeby, jejich používání ve 
výrobcích, výskyt v evropském životním prostředí a škody zapříčiněné na lidském zdraví 
a ekosystémech;

39. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci politiky veřejného zdraví zachovaly 
dynamický farmaceutický průmysl založený na výzkumu, který bude v zájmu občanů a 
pacientů; trvá na tom, že opatření navrhovaná v nadcházející farmaceutické strategii 
Komise by měla být uvedena v soulad s průmyslovou strategií a měla by být zaměřena na 
zajištění toho, aby Evropa byla i nadále inovátorem a světovou velmocí ve výrobě 
léčivých přípravků a účinných látek, s cílem zajistit spravedlivý přístup pro pacienty; 
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vyzývá Komisi, aby vypracovala farmaceutickou strategii, která poskytne vhodné 
nástroje na podporu vývoje inovačních léčivých přípravků ve prospěch pacientů, zajistí 
stálý a účinný právní rámec a plně využije potenciálu digitální transformace ve 
zdravotnictví;

40. zdůrazňuje důležitost toho, aby si Unie udržela bezpečné dodávky kriticky důležitých 
materiálů a minerálů, složek léčivých přípravků, léků a zdravotnického vybavení; vyzývá 
k upevnění evropských hodnotových řetězců s cílem snížit závislost na třetích zemích v 
klíčových strategických oblastech; vyzývá Komisi a členské státy, aby uskutečnily 
potřebné kroky k zabezpečení dodávek zdravotnických výrobků, snížení závislosti EU na 
třetích zemích a podpoře místní výroby farmaceutických přípravků, pokud jde o tzv. 
léčiva vysokého léčebného významu, s upřednostněním léčiv strategického významu pro 
zdravotnictví a v úzké spolupráci s členskými státy; připomíná, že veškeré veřejné 
financování musí být podmíněno plnou transparentností a sledovatelností investic, 
povinností zásobování evropského trhu a zajištěním nejlepších výsledků pro pacienty, 
mimo jiné pokud jde o přístupnost a cenovou dostupnost vyráběných léčivých přípravků; 
zdůrazňuje, že strategie by měla motivovat toto odvětví, aby diverzifikovalo svůj 
dodavatelský řetězec a vypracovalo plán pro zmírnění rizika nedostatku léčivých 
přípravků za účelem řešení problematických míst a omezení rizik, kterým je jeho 
dodavatelský řetězec vystaven; vyzývá Komisi, aby navrhla způsoby, jak zajistit větší 
odolnost sítě dodavatelských řetězců tohoto odvětví, a aby vypracovala plán pro omezení 
rizika nedostatku léčivých přípravků s cílem umožnit řešení potenciální zranitelnosti a 
rizik v dodavatelském řetězci léčiv nepostradatelných pro pacienty; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby prověřovaly přímé zahraniční investice do zařízení na výrobu léčivých 
přípravků jakožto součásti evropské kritické zdravotnické infrastruktury;

41. vyzývá Komisi, aby se intenzivněji zapojila do podpory ochrany kritické zdravotnické 
infrastruktury v členských státech a aby v odvětví zdravotnické infrastruktury začala 
uplatňovat Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP);

42. zdůrazňuje centrální charakter dobře fungujícího a konkurenceschopného 
farmaceutického průmyslu a průmyslu zdravotnických prostředků, jenž zajistí udržitelný 
přístup pacientů EU k lékům a zaručí úroveň zdravotnictví v EU; je přesvědčen, že 
Komise by měla zprostředkovat dialog s členskými státy a se všemi příslušnými 
zainteresovanými stranami vytvořením farmaceutického fóra pod dohledem Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (EMA), aby umožnila komplexní diskusi o otázkách 
týkajících se mimo jiné farmaceutické udržitelnosti a zavádění nových technologií do 
systémů zdravotní péče; zdůrazňuje, že toto fórum by mělo zohledňovat různé 
vnitrostátní přístupy k tvorbě cen a úhradám, investicím do zdravotní péče i její 
organizaci, aby byly zaručeny stávající investice do výroby v Evropě a aby byla zajištěna 
dlouhodobá udržitelnost, konkurenceschopnost a kontinuita dodávek; vyzývá Komisi, 
aby podpořila členské státy tím, že v rámci současných pravidel EU pro zadávání 
veřejných zakázek vypracuje ad hoc pokyny EU pro udržitelné zadávání veřejných 
zakázek na léčivé přípravky, jež se budou opírat o kritéria jdoucí nad rámec pouhé 
nejnižší ceny, zejména o kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky, jako je zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti, konkurenceschopnosti, zabezpečení dodávek a podpora investic 
do výzkumu a výroby;

43. v souvislosti se současnou zdravotní krizí a potenciálními budoucími krizemi podporuje 
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prosazování podniků EU a pobídky pro výrobu v rámci EU s cílem snížit závislost EU na 
třetích zemích, zvýšit výrobní kapacitu u některých výrobků, zejména dezinfekčního 
gelu, ventilátorů a ochranného vybavení, a také sdílet a koordinovat kapacitu digitální 
výroby, jako jsou 3D tiskárny, které mohou přispět k výrobě nezbytného vybavení;

44. zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat a revidovat pravidla EU pro zadávání veřejných 
zakázek, aby se zajistily skutečně rovné podmínky pro podniky EU, zejména pro podniky 
dodávající udržitelné produkty nebo služby, například v oblasti veřejné dopravy;

45. opětovně připomíná význam udržitelné dopravy jako součásti průmyslového 
dodavatelského řetězce a vyzývá k začlenění externích nákladů do ceny výrobků; 
zdůrazňuje, že udržitelná odvětví a odvětví inteligentní mobility mají potenciál i 
odpovědnost, pokud jde o energické provádění digitální a environmentální transformace s 
cílem podpořit průmyslovou konkurenceschopnost Evropy a zlepšit konektivitu, zvláště v 
automobilovém, leteckém, železničním a loďařském odvětví; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zvýšily investice do mobility s nulovými emisemi a do odolné a bezpečné 
dopravní infrastruktury, zvláště do vysokorychlostních sítí, a aby dále podporovaly vývoj 
udržitelných alternativních paliv;

46. zdůrazňuje význam zelené mobility pro tvorbu nových pracovních míst, posílení 
evropského průmyslu a snižování emisí z odvětví dopravy; požaduje rozsáhlou strategii 
pro zavádění široké sítě infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel disponující 
rychlými, spolehlivými a kompatibilními dobíjecími stanicemi a navýšení investic do 
zavádění této sítě;

47. bere na vědomí úlohu bateriových technologií při dekarbonizaci mobility a energetických 
systémů; vítá Evropskou bateriovou alianci a strategický akční plán pro baterie; vyzývá k 
podpoře a stimulaci výroby baterií v Evropě, jakož i k vypracování soudržného a 
podpůrného regulačního rámce pro udržitelné baterie v souladu se zásadami oběhového 
hospodářství, širšími cíli EU v oblasti dekarbonizace a potřebou snížit závislost na 
surovinách a kritických materiálech a kovech ze třetích zemí;

48. zdůrazňuje význam vývoje udržitelných hodnotových řetězců baterií pro současné 
i budoucí potřeby elektromobility; zdůrazňuje, že nový regulační rámec pro baterie by 
měl plně zahrnout požadavky na udržitelnost, jako jsou cíle pro opětovné používání a 
recyklaci a udržitelné a sociálně odpovědné získávání surovin; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly investice do konkurenceschopného a udržitelného odvětví výroby 
baterií a poskytly rámec, který zahrne bezpečný přístup k surovinám, podporu 
technologických inovací a soudržná pravidla týkající se výroby baterií v souladu s 
požadavky oběhového hospodářství;

49. zdůrazňuje, že by měl průmysl plně přispívat k ochraně biologické rozmanitosti a 
životního prostředí; poukazuje na to, že více než polovina celosvětového HDP závisí na 
přírodě a na službách, které poskytuje, přičemž některá odvětví jsou na přírodě vysoce 
závislá; konstatuje, že více než 90 % ztráty biologické rozmanitosti a nedostatku vody 
zapříčiňuje těžba a zpracování surovin; zdůrazňuje, že evropská průmyslová politika by 
měla být v souladu s cíli strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, se 
zásadou předběžné opatrnosti a se zásadou „znečišťovatel platí“;

50. zdůrazňuje, že na základě přístupu „jedno zdraví“ je zásadní zachovat přírodní 
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ekosystémy pro zajištění základních potřeb lidstva, jako je pitná voda, čistý vzduch a 
úrodná půda; vyzývá k urychlenému rozvoji spolehlivých ukazatelů s cílem posoudit 
dopady na biologickou rozmanitost a zajistit postupné snižování znečištění, jak je 
uvedeno ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti;

51. poukazuje na to, že průmysl stále nejvíce přispívá ke znečištění životního prostředí, 
neboť vypouští znečišťující látky do ovzduší, vody a půdy; zdůrazňuje úlohu směrnice o 
průmyslových emisích při stanovování povinností, pokud jde o rozsáhlá zařízení, s cílem 
minimalizovat vypouštění znečišťujících látek; s potěšením očekává nadcházející akční 
plán nulového znečištění pro vzduch, vodu a půdu a revizi směrnice o průmyslových 
emisích, které by měly vést k podstatnému snížení průmyslového znečištění;

52. vítá záměr Komise zaujmout strategičtější přístup k odvětvím obnovitelné energie; 
domnívá se, že by tato odvětví měla být plně podporována vzhledem k jejich klíčové 
úloze při dekarbonizaci energetických systémů a dosažení klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050; zdůrazňuje také význam dodržování zásady „energetická 
účinnost v první řadě“ s cílem snížit energetickou náročnost;

53. konstatuje, že „energetická účinnost v první řadě“ je jednou z klíčových zásad 
energetické unie, jejímž cílem je zajištění bezpečných, udržitelných, 
konkurenceschopných a cenově dostupných dodávek energie v EU; zdůrazňuje, že tato 
renovační vlna je velkou příležitostí pro odvětví stavebnictví a energetiky EU, a vyzývá 
členské státy, aby urychlily investice do renovace budov; bere na vědomí významnou 
úlohu, kterou mohou hrát vnitrostátní, regionální a místní subjekty při usnadňování a 
koordinaci renovačních iniciativ;

54. připomíná, že technologie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů mají strategický 
význam pro úspěšnou transformaci na klimatickou neutralitu; požaduje silnou 
průmyslovou strategii pro zavádění a rozšiřování kapacit v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů s cílem zajistit dlouhodobou bezpečnost dodávek energie, 
konkurenceschopnost, vedoucí postavení v oblasti technologií a vytváření pracovních 
míst v Evropě;

55. zdůrazňuje, že rozvoj energie z obnovitelných zdrojů a digitální ekonomiky bude 
vyžadovat stále větší množství vzácných zemin, vzácných kovů, kritických kovů a 
obecných kovů; upozorňuje, že těžba potřebná pro tento vývoj spotřebovává velké 
množství vody, což může konkurovat potřebám místního obyvatelstva, zejména v 
regionech, kde je vody nedostatek; zdůrazňuje, že těžební činnosti v zemích mimo EU 
mohou vést k akutnímu znečištění ohrožujícímu kvalitu vody, ovzduší a půdy a k 
odlesňování a ztrátě biologické rozmanitosti; poukazuje na skutečnost, že těžební činnosti 
probíhají zejména v rozvojových zemích, kde pracovní normy poskytují mnohem nižší 
ochranu než v EU, a že pracovní podmínky v těžebních provozech tudíž ohrožují zdraví a 
životy horníků; zdůrazňuje, že znečištění způsobené těžbou má přímý dopad na 
prostředky obživy místních obyvatel a může je v dlouhodobém horizontu přimět k tomu, 
aby se odstěhovali; poukazuje na to, že místní obyvatelstvo trpí nepřímými důsledky 
kontaminace vody, vzduchu a půdy, což má zásadní dopad na jejich zdraví;

56. zdůrazňuje, že životní prostředí a ekonomika jsou základem inkluzivní společnosti, jež 
nám umožní řešit současné i budoucí výzvy a využívat příležitostí, které se naskytnou;
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57. je toho názoru, že Evropská unie potřebuje proces reindustrializace, modernizace své 
průmyslové základny, posílení vnitřního trhu a vytvoření konkurenceschopného rámce 
pro průmysl, včetně účinné strategie pro MSP, s cílem posílit konkurenceschopnost a 
celosvětové vedoucí postavení Evropy;

58. vyzývá Komisi, aby posilovala a prosazovala přemisťování a diverzifikaci evropského 
průmyslu ve strategických odvětvích, která dosud nejsou odolná, jako je výroba 
obnovitelné energie a léčiv;

59. domnívá se, že přemísťování evropského průmyslu by mělo být podnětem k oživení 
méně rozvinutých evropských regionů, včetně regionů s nízkým počtem obyvatel a s 
rozptýleným obyvatelstvem, jak uvádí článek 174 SFEU; zdůrazňuje, že takovýto přístup 
by podpořil jejich hospodářský růst a vytvořil mnoho pracovních míst, která by jim v 
konečném důsledku umožnila si své obyvatele udržet;

60. zdůrazňuje, že průmyslová strategie by měla být založena na důkazech a na nejnovějším 
vědeckém výzkumu; zdůrazňuje, že při vývoji průmyslové strategie mají význam vstupy 
z evropského průmyslu a podniků;

61. zdůrazňuje, že evropská průmyslová strategie by také měla zajistit poskytování jasných, 
komplexních a snadno dostupných informací o stavu evropského průmyslu, zejména 
všech informací, které jsou relevantní pro pochopení zdravotních a environmentálních 
dopadů průmyslové produkce;

62. zdůrazňuje, že je zásadní, aby v průmyslových odvětvích existovalo vyváženější 
zastoupení mužů a žen a konkrétně aby ženy byly povzbuzovány ke studiu přírodních 
věd, technologie, strojírenství a matematiky, k pracovní dráze v oblasti technologií a k 
investování do digitálních dovedností, čímž by se zlepšilo vyvážené zastoupení žen a 
mužů, pokud jde o zakládání a vedení podniků;

63. podporuje Komisi a její cíl navrhnout novou průmyslovou strategii EU pro vytvoření 
konkurenceschopnějšího a odolnějšího průmyslu, který by byl schopen čelit globálním 
otřesům;

64. je přesvědčen, že Evropská unie by měla usilovat o vytvoření průmyslové strategie 
uzpůsobené na míru, která bude stabilním pilířem Evropy v budoucnu, zejména po 
bezprecedentních ekonomických krizích vyvolaných pandemií COVID-19;

65. je přesvědčen, že průmyslová strategie musí v koordinaci s členskými státy poskytnout 
nejrůznější příslušné nástroje uzpůsobené pro každé odvětví nebo ekosystém, které zvýší 
účinnost evropské politiky a nástrojů.
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26.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

o nové průmyslové strategii pro Evropu
(2020/2076(INI))

Zpravodaj: Markus Buchheit

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá novou průmyslovou strategii pro Evropu, zejména její zaměření na spravedlivou 
hospodářskou soutěž a globální rovné podmínky a na nástroje, které průmysl EU 
připraví k řešení dnešních i zítřejších celosvětových výzev, a to v souladu se Zelenou 
dohodou pro Evropu; vyzývá Komisi, aby při provádění této strategie zaujala silný 
celostní přístup; zdůrazňuje, že sociální práva, digitalizace, doprava, obchod a politiky v 
oblasti životního prostředí jsou v rámci evropského průmyslu propojeny;

2. bere na vědomí skutečnost, že EU v globální konkurenci nabírá zpoždění a že se 
očekává, že světový obchod klesne v roce 2020 o 13 až 32 % a HDP EU se sníží o 
nejméně 7,5 % kvůli dopadům onemocnění COVID-19 s tím, že odhady očekávaného 
oživení v roce 2021 jsou dosud nejisté; zdůrazňuje proto, že vzhledem k rychle se 
zpomalujícímu globálnímu hospodářství je zapotřebí reindustrializace Evropy, a to se 
zvláštním zřetelem na oživení trhu práce; vyzývá EU, aby mobilizovala veškeré síly s 
cílem zachránit za tímto účelem podniky a pracovní místa; zdůrazňuje, že je důležité 
přizpůsobit průmyslovou strategii EU nové hospodářské situaci po vypuknutí 
onemocnění COVID-19 a zohlednit jeho negativní dopady na konkurenceschopnost EU, 
s cílem zajistit menší závislost evropského průmyslu na vnějších dodávkách; vyzývá k 
přijetí posílených opatření na podporu financování malých a středních podniků, na 
podporu jejich inovací a k řešení současného narušení jejich globálních hodnotových 
řetězců způsobeného vypuknutím onemocnění COVID-19;

3. vyzývá k masivní a soudržné průmyslové strategii EU, která bude v souladu se Zelenou 
dohodou pro Evropu a umožní transformovat naše hospodářství a zvýšit jejich odolnost 
díky sdružování strategických investic s cílem podporovat malé a střední podniky a 
zlepšit pracovní příležitosti a dovednosti; dále Komisi vyzývá, aby posílila a zlepšila 
své iniciativy na podporu evropských malých a středních podniků při překonávání 
překážek, které brání jejich přístupu na mezinárodní trhy, a to vyjednáním zvláštních 
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kapitol v obchodních dohodách a podporou vnitrostátních a regionálních exportních 
agentur v jejich úsilí umožnit malým a středním podnikům co nejlépe těchto dohod 
využívat; v této souvislosti zdůrazňuje význam efektivních komunikačních a 
informačních kampaní, a to prostřednictvím účinného provádění strategie pro malé a 
střední podniky;  žádá Komisi, aby snížila administrativní a regulační zátěž a umožnila 
tak malým a středním podnikem plně využívat jejich přístup na trh; zdůrazňuje, že je 
třeba nadále zlepšovat obchodní prostředí v EU usnadňováním přístupu k financím, a to 
zejména ve stávající situaci, kdy došlo k narušení globálních hodnotových řetězců; dále 
zdůrazňuje, že před zaváděním nových předpisů EU je třeba zajistit právní jistotu, 
politiku založenou na důkazech, posouzení dopadu a nákladovou účinnost; připomíná 
Komisi zásadu „jeden přijmout – jeden zrušit“; vítá cíl Komise spustit na začátku roku 
2020 zvláštní nástroj pro sebehodnocení původu pro malé a střední podniky, a to na 
budoucí platformě Access2Market, s cílem pomoci podnikům posoudit, zda určitý 
produkt může využívat preferencí v rámci některé obchodní dohody EU, aby se tak 
usnadnilo využívání preferencí v rámci těchto dohod ze strany malých a středních 
podniků; domnívá se, že je třeba podporovat malé a střední podniky, které investují do 
klimatické neutrality a zároveň udržují svou konkurenceschopnost;

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby se členské státy rozhodně angažovaly ve prospěch 
budoucnosti evropského průmyslu, aby se EU stala světovou špičkou v oblasti 
nízkouhlíkových, udržitelných technologií a zároveň se vyhnula úniku uhlíku; žádá 
Komisi, aby předložila návrh mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, a 
zdůrazňuje, že je třeba, aby byl plně v souladu s pravidly WTO a zohledňoval také 
výsledky vlastního posouzení dopadu; zdůrazňuje, že naše ambice v oblasti klimatu 
nesmí vést k deindustrializaci EU, ale k větší konkurenceschopnosti udržitelných a 
inovativních řešení a ke zvýšení příležitostí oběhového hospodářství; zdůrazňuje, že se 
od našeho průmyslu žádá, aby aktivně přispíval k cílům Zelené dohody pro Evropu tím, 
že bude investovat do klimatické neutrality a splňovat nové normy, ale že čelí 
konkurentům ze třetích zemí, kteří jsou při snižování emisí méně ambiciózní; 
zdůrazňuje, že evropské společnosti, zejména malé a střední podniky, které se snaží 
zůstat konkurenceschopné a prosperovat na exportních trzích, mohou být 
znevýhodňovány v hospodářské soutěži;  vyzývá Komisi, aby podporovala malé a 
střední podniky, které se již zaměřují na zelené technologie a inovace při vývozu jejich 
zboží a služeb do třetích zemí s cílem zavádět tam zelené technologie a dosáhnout 
rovnocenných podmínek; 

5. vyzývá Komisi, aby se zaměřovala na zabezpečování dodávek v rámci Evropy, a to tím, 
že vytvoří strategické zásoby a příslušné rezervy a sníží závislost na několika zemích a 
zároveň se zaměří na „inteligentní relokalizaci“ v klíčových průmyslových odvětvích, 
jako jsou technologie a telekomunikace, zdravotnické vybavení, farmaceutické výrobky 
a strategické suroviny; zdůrazňuje, že je třeba prostřednictvím grantů podporovat 
výzkum, digitalizaci a robotizaci, aby bylo možné zachovat konkurenceschopnost na 
světových trzích; zdůrazňuje, že relokalizace produkce a zaměření na domácí 
produktivitu samy o sobě nedostatek dodávek nevyřeší, zejména ne v dobách krize; 
domnívá se, že by EU měla hrát vedoucí úlohu v mnohostranných fórech a institucích, 
aby zajistila zmírnění nedostatku dodávek v budoucnosti, jelikož tento problém je 
možné řešit pouze prostřednictvím posílené vícestranné spolupráce; v této souvislosti 
vítá zřízení strategického investičního nástroje navrhovaného v rámci balíčku 
ozdravných opatření a domnívá se, že by mohl být doplněn fondem pro diverzifikaci 
strategických dodavatelských řetězců s cílem snížit nadměrnou závislost na jediných 
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dodavatelích a aktivně podporovat společnosti při diverzifikaci produkce ve 
strategických odvětvích; domnívá se, že průmyslovou strategii EU by mohla doplnit 
nařízení týkající se dalších aspektů dodavatelských řetězců, včetně náležité péče a 
environmentálních a pracovních právních předpisů se silnými sociálními zárukami, s 
cílem dosáhnou komplexního přístupu;

6. konstatuje, že krize způsobená onemocněním COVID-19 poukázala na to, že jsou 
zapotřebí digitální řešení a obchodní a podnikatelské modely; zdůrazňuje význam 
probíhajících vícestranných jednání v rámci WTO o elektronickém obchodu, včetně 
přeshraničního toku údajů; vyzývá ke komplexnímu a ambicióznímu souboru pravidel, 
který zajistí uplatňování evropských norem ochrany údajů; 

7. uznává významný potenciální dopad příští průmyslové revoluce a automatizace na 
mezinárodní obchod; konstatuje, že spolu s očekávanou optimalizací produkce dojde k 
restrukturalizaci mezinárodního dodavatelského řetězce, což bude mít významný dopad 
na trh práce a následně negativní dopad na budoucí tvorbu pracovních míst i na trh jako 
celek; vyzývá Komisi, aby do své politiky začlenila silné sociální záruky;

8. zdůrazňuje, že průmysl představuje 80 % evropského vývozu zboží a zaměstnává 
přibližně 35 milionů osob; vyzývá Komisi, aby zohlednila významný přínos průmyslu 
pro evropský pracovní trh a sociální práva i jeho klíčovou úlohu, pokud jde o prosperitu 
a konkurenceschopnost;

9. trvá na tom, že průmyslová strategie EU musí být inkluzivní a transparentní a musí 
zahrnovat všechny aktéry působící v celém hodnotovém řetězci, od nejmenších startupů 
po největší společnosti, od akademiků po badatele a od poskytovatelů služeb po 
dodavatele, včetně odborových a spotřebitelských organizací;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila mnohostranný systém založený na pravidlech, který bude 
vhodný pro silnější EU ve světě, s otevřeným a spravedlivým obchodem, jenž bude v 
souladu s globálním úsilím o zastavení změny klimatu a ztráty biologické rozmanitosti a 
zároveň bude usilovat o udržitelné hospodářské oživení; zdůrazňuje, že spravedlivý a 
volný obchod by měl být podporován plně funkční organizací WTO; žádá Komisi, aby 
spolupracovala s ostatními členy WTO na provádění ambiciózní reformy, aby i nadále 
usilovala o nalezení dlouhodobého mnohostranného řešení k překonání stávající patové 
situace týkající se odvolacího orgánu, aby zajišťovala otevřený a spravedlivý obchod s 
vymahatelným systémem řešení sporů a skutečně rovné podmínky pro obchodní 
společnosti a aby plně zohledňovala sociální a environmentální normy; naléhavě 
Komisi vyzývá, aby jednala o nových pravidlech pro boj proti praktikám, které narušují 
trh, k nimž patří netržní politiky a praktiky, nadměrná kapacita vytvářená podniky ve 
vlastnictví státu a průmyslovými dotacemi a politiky a postupy související s nuceným 
transferem technologií; vítá probíhající vícestranná jednání v rámci WTO o klíčových 
oblastech obchodu se službami a usnadňování investic; vyzývá k tomu, aby se na 
farmaceutické produkty v rámci WTO i nadále uplatňovala nulová celní sazba a 
podporuje rozšiřování iniciativy „nula za nulu“ tak, aby zahrnovala více produktů a 
zemí;

11. zdůrazňuje své odhodlání navázat co nejužší vztah se Spojeným královstvím, zemí, 
která zůstane partnerem, spojencem a přítelem v Evropě; vybízí Komisi, aby využila 
dynamiku způsobenou vystoupením Spojeného království s cílem zefektivnit politiky 
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EU, snížit byrokracii a posílit konkurenceschopnost evropských společností a malých a 
středních podniků; zdůrazňuje, že cílem dohody o volném obchodu je umožnit co 
nejlepší přístup na trh a usnadnit obchod a minimalizovat tak jeho narušení, a to na 
základě ustanovení o rovných podmínkách, která zajistí vysoké standardy v sociální, 
pracovní a environmentální oblasti i v rámci politik zaměřených na hospodářskou 
soutěž a státní podporu; opět vyzývá Komisi, aby v souladu s politickým prohlášením z 
října 2019 uzavřela novou a komplexní dohodu o strategickém partnerství mezi 
Spojeným královstvím a EU, která výrazně přesáhne rámec obchodu;

12. vyzývá Komisi, aby usilovala o efektivní a operativní režim zadávání veřejných 
zakázek, který posílí její pozici při vyjednávání o reciprocitě a otevření trhu; vyzývá 
Radu, aby obnovila jednání a dospěla k rychlé dohodě o nástroji pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek; zdůrazňuje, že je zapotřebí nástroj zaměřený na 
diskriminační praktiky namířené proti unijním podnikům na trzích s veřejnými 
zakázkami ve třetích zemích; vyzývá k tomu, aby byl vytvořen celosvětový katalog 
základních nouzových výrobků s cílem zabránit tomu, aby poskytovatelé ze třetích zemí 
zneužívali během katastrof své postavení v mezinárodním obchodu; 

13. vítá přezkum politiky Unie v oblasti mezinárodního obchodu a investic a vyzývá 
Komisi, aby posoudila unijní soubor nástrojů v oblasti obchodu s cílem řešit narušení 
globálního trhu; vyzývá k posílení nástrojů na ochranu trhu, zejména záruk, s cílem 
zvýšit jejich účinnost a lépe je přizpůsobit k ochraně evropského průmyslu a 
efektivnímu řešení narušení trhu; vyzývá, aby byla věnována zvláštní pozornost 
strategickým kovům a ocelářství s cílem zajistit účinnou hospodářskou soutěž; odmítá 
neodůvodněná ochranářská opatření, která vedou k narušení globálního hospodářství, i 
neodůvodněnou státní podporu v třetích zemích, která snižuje výrobní náklady 
způsobem, jenž není v souladu s cíli Pařížské dohody ani s cíli udržitelného rozvoje; 

14. vyzývá Komisi, aby naléhavě změnila ochranná opatření EU týkající se výrobků z 
ocele, a to s ohledem na stávající situaci kolem onemocnění COVID-19, s cílem bránit 
ocelářský průmysl před přetrvávající celosvětovou nadměrnou kapacitou a nekalými 
obchodními praktikami a zaručit účinnou hospodářskou soutěž;

15. naléhavě Komisi vyzývá, aby zajistila účinné prosazování práv duševního vlastnictví a 
zároveň podporovala inovaci, zajišťovala přístup k lékům a chránila veřejné zdraví a 
aby ve spolupráci se všemi příslušnými aktéry řešila obchod s padělaným a pirátským 
zbožím v rámci celého mezinárodního dodavatelského řetězce, což jsou klíčové cíle 
akčního plánu v oblasti duševního vlastnictví; vyzývá Komisi, aby prosazovala a 
zajišťovala ochranu zeměpisných označení na mezinárodní i dvoustranné úrovni a aby 
jednala o zeměpisných označeních pro nezemědělské výrobky, která by mohla podpořit 
inovaci, udržitelnou produkci a pracovní místa v EU, čímž by se posílila přitažlivost a 
dobrá pověst našich kvalitních výrobků po celém světě; zdůrazňuje, že k řešení 
potenciálního nedostatku léků by měly být použity flexibilní možnosti, které nabízí 
dohoda TRIPS;

16. vyzývá členské státy, aby urychleně uplatňovaly všechna ustanovení nařízení o 
prověřování přímých zahraničních investic; zdůrazňuje význam lepší koordinace 
činností členských států se zaměřením na soudržnost, účinnost a transparentnost; 
vyzývá Komisi, aby podrobně sledovala uplatňování tohoto nařízení a poskytovala v 
této souvislosti nezbytnou podporu s cílem chránit přístup ke strategickým 
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průmyslovým odvětvím, infrastruktuře, klíčovým základním technologiím a veškerým 
dalším aktivům v zájmu bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti a s cílem zajistit 
konkurenceschopnost na jednotném evropském trhu; vítá bílou knihu o vytvoření 
rovných podmínek v souvislosti se zahraničními subvencemi a vyzývá Komisi, aby 
předložila legislativní návrh s cílem zabránit nepřátelským převzetím společnostmi ze 
třetích zemí, které jsou svými vládami významně subvencovány, a řešit narušení, které 
to způsobuje na jednotném trhu; vyzývá k rychlému přijetí nařízení 654/2014 (nařízení 
o prosazování pravidel).



RR\1216571CS.docx 53/91 PE650.700v02-00

CS

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí 25.6.2020

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

31
1
4

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav 
Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Enikő 
Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria 
Hübner, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel 
Mato, Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira 
Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, 
Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Reinhard Bütikofer, Marco Campomenosi, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Sandra Kalniete, Urmas Paet



PE650.700v02-00 54/91 RR\1216571CS.docx

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

1. Nová průmyslová strategie pro Evropu – 2020/2076(INI) – Zpravodaj Markus 
Büchheit (ID) – přijetí návrhustanoviska 

1.1. Konečné hlasování

31 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Sandra Kalniete, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Urmas Paet, Nicola Danti

S&D Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Inma Rodríguez Piñero, Kathleen Van Brempt

1 -
GUE/NGL Helmut Scholz

4 0
VERTS/ALE Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se



RR\1216571CS.docx 55/91 PE650.700v02-00

CS
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STANOVISKO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k nové průmyslové strategii pro Evropu
(2020/2076(INI))

Zpravodaj: Jordi Cañas

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že průmysl EU v současné době zaměstnává přibližně 35 milionů 
osob, tvoří 80 % vývozu a má dominantní úlohu při umísťování přímých zahraničních 
investic; vzhledem k tomu, že 99 % podniků v EU tvoří malé a střední podniky (MSP), 
které představují přibližně 50 % HDP EU a zaměstnávají více než 100 milionů 
pracovníků; vzhledem k tomu, že nová průmyslová strategie by měla být založena na 
průmyslových ekosystémech zahrnujících všechny subjekty průmyslových hodnotových 
řetězců, od velkých společností přes MSP a mikropodniky až po pracovníky a 
spotřebitele;

B. vzhledem k tomu, že ženy a osoby se zdravotním postižením jsou v průmyslových 
odvětvích, povoláních a managementu stále nedostatečně zastoupeny a častěji jsou 
zaměstnávány v průmyslových odvětvích nebo pododvětvích s nízkou přidanou 
hodnotou, a to i přesto, že 40,1 % žen dokončilo terciární vzdělávání a že v roce 2019 
dosáhlo 86,2 % žen ve věkové skupině 20–24 let, oproti 81 % mužů, alespoň vyššího 
středního vzdělání1;

C. vzhledem k tomu, že Evropa potřebuje sociálně účinnou a environmentálně udržitelnou 
průmyslovou strategii, která bude klást důraz na rovné příležitosti a sociální soudržnost; 
vzhledem k tomu, že nová průmyslová strategie EU musí sloužit napříč všemi 
odvětvími a podniky jako impuls pro vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních 
míst, pro posílení úlohy MSP a pro dosažení plně inkluzivního a vyváženého trhu práce, 
s cílem podpořit spravedlivý přechod k digitálnímu průmyslu založenému na 
obnovitelných zdrojích energie, který bude zajišťovat účinné využívání zdrojů, 
energetickou účinnost a klimatickou neutralitu; vzhledem k tomu, že provádění Zelené 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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dohody a digitální strategie by mělo podporovat udržitelný růst směrem k 
ekologičtějšímu a více oběhovému průmyslu;

D. vzhledem k tomu, že MSP tvoří více než 99 % všech evropských podniků, ale pouze 
17 % z nich úspěšně začlenilo digitální technologie do svého podnikání; vzhledem k 
tomu, že 70 % podniků uvádí přístup k talentům jako překážku pro investice v celé EU;

E. vzhledem k tomu, že Evropa má po staletí silnou průmyslovou tradici, a proto je 
připravena na účinnou souběžnou transformaci založenou na sociální ekonomice a 
hodnotách EU;

F. vzhledem k tomu, že bezpečné a inkluzivní zavádění a využívání digitalizace a umělé 
inteligence má zásadní význam pro všechna průmyslová odvětví, aby bylo dosaženo 
ekologické transformace průmyslu, která zvýší konkurenceschopnost, vytvoří kvalitní 
pracovní příležitosti a udržitelné obchodní modely a zajistí hospodářskou prosperitu; 
vzhledem k tomu, že je proto důležité investovat do výzkumu a inovací a do digitálního 
vzdělávání;

G. vzhledem k tomu, že evropský přístup k umělé inteligenci by se měl prioritně zabývat 
etickými aspekty a dilematy spojenými s umělou inteligencí, aby bylo zajištěno, že bude 
umělá inteligence zaměřena na člověka, zlepší kvalitu života lidí, vytvoří pocit 
bezpečnosti, zajistí blahobyt společnosti a lepší životní prostředí a bude v souladu se 
základními právy a hodnotami EU;

H. vzhledem k tomu, že na lidi žijící a pracující v EU tíživě dopadá pandemie COVID-19, 
která s sebou přinesla bezprecedentní výzvy pro průmysl EU a zásadním způsobem 
ovlivnila organizaci práce, zaměstnanost a pracovníky v některých odvětvích, když pět 
milionů lidí je ohroženo ztrátou pracovního uplatnění a v EU jako celku se očekává asi 
7% pokles HDP; vzhledem k tomu, že v některých továrnách byl zaznamenán rychlý 
posun výroby k léčivým přípravkům; vzhledem k tomu, že krize zdůrazňuje potřebu 
nové průmyslové strategie;

I. vzhledem k tomu, že podle zprávy Světového hospodářského fóra o budoucnosti 
pracovních míst skončí 65 % dětí, které vstupují na základní školu, na pracovních 
pozicích, jež dosud neexistují; vzhledem k tomu, že v digitálním věku jsou obzvláště 
znevýhodněni pracovníci s nízkou kvalifikací, přičemž ze statistik Eurostatu vyplývá, že 
77,8 % Evropanů ve věkové skupině 25–64 let se domnívá, že nepotřebují žádné další 
vzdělávání či odbornou přípravu, čímž se snižuje jejich odolnost v případě nestabilních 
situací; vzhledem k tomu, že je proto nutné podporovat systémy vzdělávání a odborné 
přípravy, které zahrnují rekvalifikaci a zvyšování povědomí, s cílem poskytnout 
základní kompetence a dovednosti, včetně digitální gramotnosti, potřebné pro nové 
profesní dráhy;

J. vzhledem k tomu, že sociální dialog, včetně kolektivního vyjednávání a trvalé 
spolupráce mezi sociálními partnery, má zásadní význam pro odolnou průmyslovou 
politiku zlepšující podmínky práce a zaměstnání a přispívá ke spravedlivější 
společnosti, která nikoho neopomíjí;

K. vzhledem k tomu, že sociální partneři by měli být podporováni ve sjednávání 
a uzavírání kolektivních smluv v záležitostech, které se jich týkají, přičemž je třeba 
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respektovat jejich samostatnost a právo na kolektivní akce;

L. vzhledem k tomu, že hospodářský růst jde ruku v ruce s lepšími sociálními normami, 
životní úrovní a dobrými pracovními podmínkami;

M. vzhledem k tomu, že průmyslová strategie EU by měla přispět k oživení regionů, a 
proto by měla podporovat jejich transformaci prostřednictvím strategií pro inteligentní 
specializaci a ESI fondů;

1. zdůrazňuje, že průmyslová politika EU musí zahrnovat silný sociální a environmentální 
rozměr a musí být v souladu s evropským pilířem sociálních práv a s cíli Zelené dohody 
pro Evropu a Pařížské dohody, aby účinně řešila sociální a ekonomické důsledky 
strukturální změny a přispívala k dosahování uvedených cílů a současně aby 
podporovala konkurenceschopnost, kvalitní zaměstnanost, důstojné pracovní podmínky, 
rovné příležitosti a přístup k funkčním pracovním trhům a systémům sociálního 
zabezpečení pro všechny; zdůrazňuje, že přechod na oběhové, klimaticky neutrální 
hospodářství nabízí nové příležitosti k vytváření pracovních míst a modernizaci 
evropského průmyslu tím, že vytvoří nové trhy, mimo jiné prostřednictvím energetické 
účinnosti, rozšiřování obnovitelných zdrojů energie a podpory inovativních modelů, 
jako jsou upcyklace, opětovné používání a opravy;

2. konstatuje, že doporučení pro jednotlivé země by měla zahrnovat opatření a otázky 
související s průmyslovou politikou (EU) v rámci evropského semestru; zdůrazňuje, že 
měření současného stavu a pokroku má rozhodující význam pro budoucí tvorbu politiky 
založené na důkazech, která by rovněž zajistila, aby byly členské státy EU informovány 
o pokroku a vývoji průmyslové politiky na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU;

3. zdůrazňuje, že digitalizace, umělá inteligence, analýza dat velkého objemu, 
kybernetická bezpečnost, inovace a rozvoj opatření pro udržitelný průmysl mají zásadní 
význam pro zajištění lepší sociální soudržnosti, dosažení cílů Zelené dohody pro 
Evropu a pro zajištění konkurenceschopnosti EU;

4. zdůrazňuje význam přeshraničních a sezónních pracovníků pro poskytování služeb, jež 
jsou klíčovým prvkem úsilí o hospodářské oživení, a vyzývá k přijetí opatření na 
podporu jejich mobility a na ochranu jejich pracovních práv, včetně lepšího provádění 
stávajících právních předpisů;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby řešila problémy přeshraničních a sezónních pracovníků 
při získávání sociálních nároků, které jsou způsobeny nedostatečnou přenositelností 
nároků, a to rychlým přijetím revize nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení a zavedením koordinovaných digitálních řešení na úrovni členských států, 
a aby zároveň posílila a zefektivnila řešení jakéhokoli druhu podvodů;

6. vítá finanční úlevu, kterou Komise poskytla na záchranu pracovních míst 
prostřednictvím nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v 
mimořádné situaci (SURE), a domnívá se, že evropský systém zajištění 
nezaměstnanosti by mohl být dalším nástrojem, který bude doprovázet spravedlivý 
přechod na oběhové, klimaticky neutrální a digitální hospodářství a přispěje zejména k 
odolnosti evropského hospodářství, především evropského průmyslu; očekává příslušný 
návrh Komise, který oznámila předsedkyně von der Leyenová;
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7. vítá návrh plánu oživení EU předložený Komisí dne 27. května 2020, který zahrnuje 
posílený dlouhodobý rozpočet EU (VFR 2021–2027) a nový nástroj EU na podporu 
oživení Next Generation s finančním krytím ve výši 750 miliard EUR, a vyzývá k jeho 
urychlenému schválení; zdůrazňuje v tomto smyslu význam sociálně a environmentálně 
udržitelných investic v průmyslových odvětvích, která byla krizí nejvíce zasažena, 
prostřednictvím facility na podporu oživení a odolnosti, s důrazem na usnadnění 
aktivních politik zaměstnanosti, investice do digitálních dovedností a infrastruktury, 
podnikání a zakládání nových podniků, zejména pro MSP a osoby samostatně 
výdělečně činné, což přispěje k vytvoření strategie pro udržitelnou a 
konkurenceschopnou průmyslovou politiku v celé EU;

8. zdůrazňuje, že má-li Evropa získat nebo si udržet světové prvenství ve strategických 
průmyslových odvětvích a určitých technologiích s vysokou přidanou hodnotou, je 
nezbytné provádět projekty výzkumu a inovací v rámci programu Horizont Evropa a 
Evropského inovačního a technologického institutu (EIT); připomíná pozitivní dopad 
inovačního úsilí, pokud jde o dosažení klimatické neutrality do roku 2050, 
konkurenceschopnost podniků v EU a množství a kvalitu pracovních míst;

9. vítá finanční úlevu, kterou Komise poskytla na záchranu pracovních míst 
prostřednictvím programu SURE a dalších partnerství mezi službami zaměstnanosti, 
sociálními partnery a společnostmi s cílem usnadnit rekvalifikaci, zejména sezónním 
pracovníkům na všech typech pracovních míst v odvětví cestovního ruchu;

10. domnívá se, že průmyslová politika EU musí usilovat o urychlení inovací, zejména v 
klíčových odvětvích digitalizace a výroby, a zahrnovat strategie na podporu obnovení 
kvalitních příležitostí v oblasti zaměstnanosti a výroby v celé Unie, přičemž současně 
musí zajišťovat vyvážený a udržitelný regionální rozvoj ve všech regionech EU za 
pomoci politiky soudržnosti a evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) s 
cílem zvýšit světovou konkurenceschopnost EU a zabránit nadměrné závislosti na 
zahraničních dodavatelích, zejména ve strategických odvětvích, jako jsou léčiva a 
zdravotnické prostředky, kybernetická bezpečnost a zabezpečení údajů, digitální služby 
a strategické technologie a energetika, čímž bude posílena strategická autonomie EU; v 
tomto ohledu zdůrazňuje význam rozvoje dovedností pracovníků v těchto odvětvích; 
dále zdůrazňuje, že je třeba prosazovat veřejné investice a řádné využívání státní 
podpory, jakož i posílit kapitálové investice společností, diverzifikovat globální 
dodavatelské řetězce a učinit je udržitelnějšími a transparentnějšími;

11. zdůrazňuje, že odvětví průmyslu je základním pilířem hospodářství, neboť zajišťuje 
velký podíl evropského vývozu a investic do výzkumu a inovací; zdůrazňuje klíčovou 
úlohu MSP jako páteře evropského hospodářství při zajišťování průmyslového růstu EU 
a dosahování cílů ekologické a digitální transformace; zdůrazňuje proto, že MSP by 
měly být ústředním prvkem nové průmyslové strategie, a vyzývá Komisi a členské 
státy, aby vytvořily prostředí podporující MSP, které umožní jejich rozvoj a růst, 
například snížením zbytečné regulační zátěže, usnadněním přístupu k vhodným zdrojům 
financování a podporou podnikání, jež mají zásadní význam pro inovace, vytváření 
pracovních míst a začleňování; v tomto ohledu podporuje doplňkovost mezi novou 
průmyslovou strategií a novým akčním plánem pro oběhové hospodářství, který by měl 
do roku 2030 vytvořit až 700 000 nových pracovních míst v celé EU, z nichž mnohé 
budou obzvláště přínosné pro MSP;
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12. zdůrazňuje, že je zapotřebí silné sociální složky průmyslové strategie EU a inkluzivní 
digitalizace průmyslu; vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila dostatečné finanční 
prostředky a účinné mechanismy prostřednictvím Evropského sociálního fondu plus, 
Fondu pro spravedlivou transformaci a dalších; požaduje strategii, která by řešila 
potřeby méně technologicky vyspělých průmyslových regionů, včetně těch, které jsou 
silně závislé na pevných fosilních palivech, a regionů, na něž se vztahuje článek 174 
SFEU, a která by zajistila potřebné investice do infrastruktury, jako je pokrytí 
širokopásmovým internetem;

13. zdůrazňuje, že je třeba vyzdvihnout riziko ztráty pracovních míst v důsledku 
průmyslové transformace a odpovědnost orgánů v oblasti sociální ochrany; vyzývá 
členské státy, aby při této transformaci zajistily odpovídající mzdy a podporu 
pracovníkům s důrazem na zaměstnatelnost a dobré životní podmínky a aby zvážily 
širší škálu opatření v oblasti sociální ochrany, jako jsou vnitrostátní systémy zaručeného 
minimálního příjmu, dávky v nezaměstnanosti, rodinné přídavky, příspěvek na 
vytápění, přiměřené důchody, stipendia pro studenty, placené stáže a podpora osob se 
zdravotním postižením, s cílem zajistit jim důstojnou životní úroveň;

14. zdůrazňuje, že investice do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomáhají předcházet 
onemocněním souvisejícím s prací, úrazům a škodlivým fyzickým a psychosociálním 
tlakům a mají hmatatelný pozitivní dopad na hospodářství tím, že přispívají k lepší 
výkonnosti a udržitelné pracovní kariéře; připomíná, že podle Komise se jedno euro 
vynaložené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci vrací v podobě nejméně dvou eur; 
zdůrazňuje, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být prioritou i v nové 
průmyslové strategii pro Evropu;

15. vítá navýšení zdrojů přidělených do Fondu pro spravedlivou transformaci, neboť do 
roku 2030 by mohlo dojít ke ztrátě 160 000 pracovních míst v odvětví těžby uhlí v 
rámci dlouhodobého procesu průmyslové transformace, přičemž hlubokým 
strukturálním změnám budou čelit i další odvětví, jako jsou energeticky náročná 
průmyslová odvětví nebo automobilový průmysl;

16. vyzývá Komisi, aby pečlivě prozkoumala důsledky závislosti Evropy na dovozu ze 
třetích zemí, zejména z Číny a dalších zemí, kde má stát významný vliv na trh, což má 
nespravedlivé dopady na podniky a zaměstnance v EU;

17. bere na vědomí individualizovaný přístup, který bude Komise uplatňovat při navrhování 
programů v rámci průmyslové strategie; žádá, aby byl tento přístup součástí realistické 
perspektivy zohledňující skutečné potřeby každého ekosystému;

18. v zájmu ochrany pracovních míst v Evropě zdůrazňuje, že je nezbytné reformovat právo 
EU v oblasti hospodářské soutěže a současně zajistit, aby EU zůstala otevřená a 
přitažlivá pro zahraniční investice v rámci právního státu a norem EU;

19. zdůrazňuje, že schopnost přilákat, nabírat a udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost a udržitelnost průmyslu EU zásadní význam; domnívá se, že 
pro řešení současného i budoucího nedostatku kvalifikovaných pracovníků a na podporu 
přechodu k udržitelným vzorcům výroby a služeb jsou klíčové aktivní politiky trhu 
práce, vzdělávání a odborná příprava v odvětvích orientovaných na budoucnost, 
důstojná pracovní místa a dobré pracovní podmínky, dosažitelná a cenově dostupná 
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péče o děti, dovednosti a kompetence, zejména pokud jde o odborné vzdělávání a 
přípravu a digitální dovednosti; je přesvědčen, že investice do individualizovaného 
celoživotního učení, podnikání, včetně družstev a sociálních podniků, digitální 
gramotnosti a lidských zdrojů jsou důležité pro zajištění efektivního a včasného 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání a povedou k 
vytvoření silné a odolné pracovní síly, a proto by měly být nedílnou součástí 
průmyslové strategie EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k zajištění toho, aby se cíle 
nové průmyslové strategie, Zelené dohody pro Evropu a nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly tím, že se zaměří na konkrétní opatření a koordinované 
strategie pro dospělé s cílem umožnit jim prohloubit své dovednosti a zlepšit kvalifikace 
v reakci na měnící se požadavky, poptávku a transformace na trhu práce;

20. uznává, že nedostatky v oblasti dovedností a nesoulad mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi patří mezi největší výzvy, jimž podniky v dnešní době čelí, 
a brzdí výrobu a růst, a zdůrazňuje, že dovednosti by měly odpovídat potřebám trhu 
práce; domnívá se, že sociální partneři by měli hrát klíčovou úlohu při identifikování 
budoucích nedostatků v oblasti dovedností a při vytváření programů vzdělávání a 
odborné přípravy, včetně přípravy na pracovišti, a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly integrované strategické plánování a lepší spolupráci a výměnu informací 
mezi všemi příslušnými aktéry, včetně poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, 
průmyslových klastrů, univerzit, veřejných služeb zaměstnanosti, podniků, odborů a 
místních a regionálních orgánů, se zvláštním důrazem na nové dovednosti pro nová 
povolání a odvětví; v této souvislosti zdůrazňuje význam podpůrných struktur, jako jsou 
sítě malých a středních podniků, agentury pro regionální rozvoj, inovační klastry a 
poradenství pro začínající podniky za účelem vytváření místních a regionálních 
průmyslových hodnotových řetězců; vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily 
mobilitu pracovních sil a zajistily přenositelnost a plné uznávání odborných dovedností 
a kvalifikací a účinnou ochranu práv sociálního zabezpečení mobilních pracovníků v 
rámci EU a aby vypracovaly politiky, které přilákají výzkumné pracovníky, kvalitní 
studenty a kvalifikované pracovníky ze třetích zemí;

21. poukazuje na to, že rozvoj technologií umělé inteligence představuje pro budoucí trh 
práce a průmysl EU jak příležitosti, tak výzvy; konstatuje, že EU má potenciál stát se 
světovým lídrem, pokud jde o prosazování sociálně odpovědného přístupu k této 
technologii a jejímu používání; vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s členskými 
státy, sociálními partnery a dalšími zainteresovanými stranami s cílem adekvátně 
reagovat na odvětvové změny, které vyžadují odpovídající rekvalifikační programy pro 
pracovníky, a na vytvoření, provádění a prosazování evropských etických a 
bezpečnostních norem v oblasti umělé inteligence; zdůrazňuje, že v zájmu posílení 
jednotného trhu je nutné řešit potenciální reakce společnosti a rozvíjet koncepce a 
myšlenky, které mohou být odpovědí na tyto výzvy, včetně případných aspektů zdanění 
pracovišť nahrazených robotikou;

22. vyzývá Unii a členské státy, aby respektovaly sociální partnery a posílily jejich pozici, 
rozšířily kolektivní vyjednávání a přijaly opatření na podporu vysoké hustoty výskytu 
odborových svazů a sdružení zaměstnavatelů s cílem zajistit demokratický, inkluzivní a 
sociálně spravedlivý průmysl; zdůrazňuje, že účinný sociální dialog je nezbytným 
nástrojem pro zajištění demokratického, inkluzivního a spravedlivého přechodu v 
odvětví průmyslu; domnívá se, že spolupráce mezi Unií, členskými státy, sociálními 
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partnery a reprezentativními organizacemi občanské společnosti vytváří prostředí pro 
růst evropského průmyslu a že nová průmyslová strategie by měla odrážet tradice 
sociálního trhu EU a plně zapojovat sociální partnery prostřednictvím pevného rámce 
řízení; zdůrazňuje, že sociální dialog přispívá jak k hospodářské konkurenceschopnosti, 
tak k sociální soudržnosti; vyzývá k dalšímu posílení sociálního dialogu v celé Evropě s 
cílem vyvážit pracovněprávní vztahy a podpořit kolektivní vyjednávání; zdůrazňuje, že 
průmyslová strategie by měla zohledňovat zájmy a názory pracovníků, jejich zástupců a 
odborových svazů, aby bylo zajištěno její demokratické provádění; vyzývá Komisi, aby 
tyto skupiny do celého procesu zahrnula;

23. zdůrazňuje, že je třeba rychleji začleňovat mladé učně na trh práce prostřednictvím 
kvalitních placených stáží; vyzývá členské státy, aby již od okamžiku základního 
vzdělávání podporovaly kulturu odborného vzdělávání a přípravy, kdy jsou ceněna 
řemesla a odborné vzdělávání se stává žádoucím a předvídatelným;

24. zdůrazňuje úlohu dostupnosti vzdělávacích činností při vytváření kultury celoživotního 
učení; vyzývá Komisi, aby rozvíjela a podporovala více příležitostí k přístupu k 
činnostem celoživotního učení, jako jsou univerzitní programy pro dospělé a seniory, 
střediska veřejného vzdělávání, poukázky na vzdělávací činnosti, veřejné hromadné 
otevřené on-line kurzy, více finančních prostředků pro organizace občanské společnosti 
v oblasti vzdělávání, fondy a činnosti v oblasti změny povolání;

25. vítá činnost Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF), zejména v oblasti 
odborného vzdělávání, při podpoře mobility a poskytování pomoci partnerským zemím 
v jejich transformaci a při rozvoji lidského kapitálu prostřednictvím reformy jejich 
systémů vzdělávání a odborné přípravy a trhu práce; vyzývá k těsnější spolupráci v 
oblasti poznatků, sdílení informací a osvědčených postupů mezi střediskem Cedefop, 
nadací Eurofound, ESVČ a Komisí;

26. domnívá se, že současná pandemie zdůraznila význam digitálních a ekologických 
řešení, zejména práce na dálku, a nutnost zavést minimální normy na evropské úrovni s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost pracovníků a zajistit zapojení sociálních partnerů; je 
přesvědčen, že práce na dálku nabízí příležitosti, jako je lepší rovnováha mezi 
pracovním a soukromým životem, nižší emise CO2 v souvislosti s denním dojížděním a 
lepší příležitosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, pečovatele, mladé lidi 
a obyvatele odlehlých oblastí, přičemž současně uznává existenci výzev spojených se 
sociální, profesní a digitální propastí; vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
legislativního rámce s cílem upravit podmínky pro práci na dálku v celé EU a zajistit 
důstojné podmínky práce a zaměstnání v digitální ekonomice;

27. vyzývá Komisi, aby navrhla ambiciózní aktualizaci evropského akčního plánu 
digitálního vzdělávání, který demokratizuje distanční vzdělávání, včetně celoživotního 
učení, a neformální vzdělávání, zajistí lepší financování s cílem učinit digitální 
dovednosti nejvyšší prioritou a zintenzivnit spolupráci mezi členskými státy; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala důležitou úlohu a potenciál práce na dálku a elektronického 
učení ve veřejném i soukromém sektoru a aby nikoho neopomíjela;

28. zdůrazňuje, že politika v oblasti klimatu by měla být prováděna způsobem, který 
podporuje nové technologie, investice a inovace, a tím i tvorbu pracovních míst; 
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zdůrazňuje, že ekologická transformace má potenciál vytvářet nová zelená pracovní 
místa, avšak každý plán dekarbonizace evropského průmyslu musí být doprovázen 
mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích slučitelným s WTO, který doplňuje 
stávající opatření v oblasti úniku uhlíku;

29. vyzývá členské státy, aby zajistily účinné rámce pro preventivní restrukturalizaci a 
rámec druhé šance s cílem umožnit čestným dlužníkům ve finančních obtížích obnovit 
svou životaschopnost a zabránit platební neschopnosti a neodradit je od zkoušení 
nových nápadů;

30. zdůrazňuje, že jednou z klíčových zásad průmyslové strategie EU musí být vyvážené 
zastoupení žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi; vyzývá Komisi, aby do své 
průmyslové strategie zahrnula hledisko rovnosti žen a mužů, zejména pokud jde o 
opatření zaměřená na digitální a ekologickou transformaci, a vybízela ženy k účasti na 
digitální ekonomice, podnikání, oborech STEM a na vzdělávání a zaměstnanosti v 
oblasti IKT, aby se odstranily veškeré genderové rozdíly v průmyslové a digitální 
oblasti; vyzývá Unii, členské státy a sociální partnery, aby odstranili jakoukoli mzdovou 
diskriminaci na základě věku nebo pohlaví v odvětví průmyslu a v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi zajistili, aby všichni pracovníci měli 
nárok na přiměřené mzdy buď na základě kolektivních smluv, nebo zákonem 
stanovených minimálních mezd; vyzývá členské státy, aby konečně odblokovaly 
směrnici o ženách v řídících a dozorčích orgánech navrženou v roce 2012 s cílem zvýšit 
podíl žen na vedoucích pozicích;

31. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby se Evropská strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 2020 zabývala začleňováním osob se 
zdravotním postižením do průmyslových odvětví a do společnosti a zajištěním jejich 
přístupu na pracoviště a aby tento postup podporovala potíráním diskriminace, 
posilováním solidarity a zabezpečením přístupnosti odstraněním fyzických, digitálních a 
sociálních překážek a využíváním digitálních pomocných technologií; naléhavě vyzývá 
průmysl, aby plně uplatňoval zásadu univerzálního designu, aby již od fáze návrhu plně 
zajistil zásadu přístupnosti a aby navázal dialog s organizacemi zastupujícími osoby se 
zdravotním postižením;

32. zdůrazňuje, že Unie a členské státy musí jednotně podporovat postavení evropského 
průmyslu ve světě a vytvořit širokou konkurenceschopnou průmyslovou základnu v 
souladu s cílem klimatické neutrality do roku 2050; zdůrazňuje, že v této souvislosti 
hrají důležitou úlohu při zajišťování prosperity průmyslových činností vytváření 
kvalitních pracovních míst, sociální ochrana, dobře fungující veřejné služby a právní 
stát;

33. vyzývá Unii a členské státy, aby v rámci evropské průmyslové politiky zajistily, že 
finanční podpora a dotace budou poskytovány pouze podnikům, které dodržují platné 
kolektivní smlouvy; rovněž zdůrazňuje, že mimořádná pomoc v důsledku krizové 
situace, jakou je například COVID-19, by měla být poskytována pouze společnostem, 
které se zdrží zpětného odkupu akcií, vyplácení dividend akcionářům a poskytování 
bonusů výkonným pracovníkům a které nejsou registrovány v daňových rájích.



RR\1216571CS.docx 63/91 PE650.700v02-00

CS

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí 16.7.2020

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

41
6
6

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, 
David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, 
Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Rosa Estaràs 
Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne 
Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, 
France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Manuel Pizarro, Dennis 
Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir 
Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, 
Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania 
Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Marc Botenga, Jordi Cañas, Lukas Mandl, Samira Rafaela, Anna 
Zalewska



PE650.700v02-00 64/91 RR\1216571CS.docx

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

41 +
ECR Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Margarita de la Pisa Carrión

NI Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Lukas Mandl, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh

Renew Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Monica Semedo, Yana 
Toom

S&D Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, 
Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

6 -
ID Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

6 0
GUE/NGL Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

PPE Miriam Lexmann

Renew Radka Maxová

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se



RR\1216571CS.docx 65/91 PE650.700v02-00

CS

3.9.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k nové průmyslové strategii pro Evropu
(2020/2076(INI))

Zpravodaj: Adam Bielan

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 zásadně změnila jak evropské tak i světové 
hospodářství, a to jak z hlediska veřejných financí, tak z hlediska schopnosti 
soukromého sektoru nabízet pracovní příležitosti a investovat zdroje do aktiv nebo 
inovací; zdůrazňuje, že způsobila také zpoždění ve výrobě i v povinném přizpůsobování 
vyplývajícím z právních předpisů; kromě toho konstatuje, že odhalila závislost EU v 
určitých strategických hodnotových řetězcích; domnívá se, že Komise by měla zvážit 
opatření, a to i prostřednictvím politik řízení, která zajistí řádné fungování jednotného 
trhu, jakož i odolnost a strategickou autonomii evropských průmyslových odvětví;

2. očekává proto, že průmyslová strategie, která byla vypracována před vypuknutím 
pandemie a zveřejněna v rané fázi pandemie v Evropě, bude vyžadovat podstatnou 
revizi, aby zohlednila změny vyhlídek v oblasti hospodářství: zaměřit se na 
průmyslovou transformaci, navrátit ekonomiky v celé EU směrem k růstu a řešit 
narůstající rozdíly posilováním ekonomik členských států, a to jak na severu, tak na 
jihu, na východě i na západě; vyzývá Komisi, aby definovala komplexní, ambiciózní a 
udržitelné úsilí ve prospěch občanů a podniků; domnívá, se že to vyžaduje společný 
evropský postup;

3. zdůrazňuje, že Komise musí jednat, aby napravila narušení jednotného trhu; dále 
zdůrazňuje, že strategie by neměla mít pouze za cíl obnovit jednotný trh na jeho 
původní úroveň, a to na základě odstranění narušení souvisejících s pandemií COVID-
19; domnívá se, že tato průmyslová politika by měla rovněž zajistit odolnější a 
udržitelnější rozvoj, odstranit zbývající neopodstatněné překážky jednotného trhu, 
včetně překážek v oblasti služeb, a zajistit účinné a spravedlivé provádění a prosazování 
pravidel jednotného trhu;

4. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy provedla komplexní a meziodvětvovou 
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analýzu hospodářství EU s cílem pochopit hloubku důsledků pandemie COVID-19 a 
posoudit rozsah narušení přeshraničních hodnotových řetězců; považuje to za hlavní 
informační základnu pro Komisi, aby mohla vydávat aktualizovaná doporučení a 
určovat klíčové politiky, které budou usilovat o posílení společného dlouhodobého 
oživení v rámci jednotného trhu, které nebude nikoho opomíjet;

5. domnívá se, že na základě komplexní základně důkazů by nová průmyslová strategie 
Komise měla upřednostnit udržitelné a spravedlivé hospodářské oživení, digitální a 
zelené přechody a dobré životní podmínky a příležitosti občanů a spotřebitelů, aby tak 
proto zdůraznila společný závazek k obnově a posílení odolnosti jednotného trhu a 
evropského průmyslu, který by byl přínosem všem členským státům a jejich občanům a 
podnikům; vyzývá Komisi, aby věnovala velkou pozornost zásadám zlepšování tvorby 
právních předpisů, včetně konkrétního posouzení návrhů Komise s cílem zvážit 
dodržování zásady proporcionality, s cílem zajistit, aby veškeré úsilí podporovalo 
rozvoj silného jednotného trhu; v této souvislosti připomíná zásadu „one-in, one-out“ 
schválenou Komisí, jejímž cílem je omezit byrokracii;

6. zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné posílit odolnost evropských průmyslových 
ekosystémů jednotného trhu, což vyžaduje ambiciózní legislativní rámec, včetně řešení 
hospodářské soutěže, a rámců pro poskytování státní podpory; vítá 14 ekosystémů, které 
určila Komise, a potřebu přeorientovat některé z jejich kritických činností na vnitřní trh, 
což by mělo přispět ke zvýšení odolnosti evropského průmyslu, posílit jeho autonomii a 
snížit závislost na třetích zemích;

7. připomíná, že během pandemie Covid-19 bylo několik kritických odvětví, např. 
potravinářské, farmaceutické a zdravotnické odvětví, a jejich dodavatelské řetězce 
výrazně narušeny a výrobci a zpracovatelé byli nuceni nalézt nové dodavatele a hledat 
alternativní odbytiště na trhu; zdůrazňuje, že až po důkladném posouzení dopadu by 
revidovaná průmyslová strategie měla vést k požadovaným změnám spravedlivým a 
udržitelným způsobem, aby se zabránilo budoucímu zhroucení dodavatelských řetězců a 
zastavení výroby v kritických odvětvích v důsledku přemísťování a aby se zajistilo, že 
EU již nebude závislá na dovozu základního zboží a léků ze třetích zemí v případě nové 
krize, a zároveň zaručit konkurenceschopnost hospodářství EU;

8. vyzývá Komisi, aby do nové průmyslové strategie začlenila mechanismy, které 
vyrovnají náklady na udržitelnou průmyslovou výrobu v EU, a zajistí tak 
konkurenceschopnost průmyslu EU na světovém trhu;

9. zdůrazňuje, že konkurenceschopnost průmyslu EU vychází z nejen dobře fungujících 
dodavatelských řetězců a volného pohybu zboží, ale také z plně funkčního jednotného 
trhu služeb; připomíná probíhající proces „servitizace“ průmyslu; zdůrazňuje, že 
Komise musí zvážit, jak zintenzivnit jednotný trh v případě přeshraničních služeb v 
rámci každého revidovaného souboru priorit, a to vzhledem k dobře doloženému 
potenciálu pro posílení konkurenceschopnosti a růstu v celé EU; vyzývá Komisi, aby se 
zabývala stávajícími neodůvodněnými regulačními a neregulačními překážkami 
vnitřního trhu, které jsou někdy důsledkem restriktivních a složitých vnitrostátních 
předpisů, omezených správních kapacit a nedokonalého provádění pravidel EU, jakož i 
jejich nedostatečného prosazování, a to při zachování vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele; zdůrazňuje význam pružnější a transparentnější správy pro další integraci 
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vnitřního trhu a jeho průmyslu prostřednictvím lepších nástrojů monitorování, 
výkonnosti a elektronické správy, jako je hodnotící zpráva o vnitřním trhu, posílená síť 
SOLVIT a digitální brána;

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby se Evropa stala globálním vzorem udržitelnosti, který má 
zásadní význam pro plány rozvoje evropského průmyslu, a zdůrazňuje, že je třeba 
rozvíjet oběhové hospodářství a podporovat udržitelnou výrobu nabízením pobídek pro 
inovace; připomíná, že úspěšný přechod k udržitelnějšímu jednotnému trhu vyžaduje 
zvýšenou úroveň důvěry mezi členskými státy; domnívá se, že nová průmyslová 
strategie by se měla v souladu se Zelenou novou dohodou zaměřit na vytváření a rozvoj 
ekologických průmyslových odvětví, zdůrazňuje, že je třeba posílit evropský průmysl s 
cílem podpořit rozvoj nových harmonizovaných trhů s cílem zajistit oběhové 
hospodářství; zdůrazňuje význam vnitřního trhu pro opětovné využívání primárních a 
druhotných surovin v plném souladu s platnými právními předpisy;

11. v této souvislosti připomíná závěry Evropské rady ze dne 12. prosince 2019, v nichž se 
zdůrazňuje potřeba vytvořit rámec pro opatření, která budou přínosná pro všechny 
členské státy, a jež upřesní, jak mají být všechny příslušné právní předpisy a politiky 
EU v souladu s cílem klimatické neutrality a přispívat k jeho naplňování; vyzývá proto 
k přijetí vhodných nástrojů, pobídek a investic, které zajistí nákladově efektivní a 
spravedlivý přechod; domnívá se, že tento rámec by měl zohledňovat různé vnitrostátní 
podmínky a výchozí body; zdůrazňuje, že revidovaná průmyslová strategie musí 
přispívat k udržitelnějšímu vnitřnímu trhu a současně zohledňovat potřebu posílit 
ochranu spotřebitelů;

12. zdůrazňuje, že silný veřejný sektor spolu s prosperujícím průmyslem může 
prostřednictvím investic a rozvoje průmyslové infrastruktury aktivně přispět k 
usnadnění nezbytné transformace hospodářství a společnosti EU, což vyžadují rovněž 
cíle Zelené dohody pro Evropu; uznává, že v tomto ohledu se bude veřejný a soukromý 
sektor v nadcházejících letech potýkat s významnými finančními omezeními; dále 
zdůrazňuje, že transformace bude kapitálově náročná a měla by odrážet omezení 
investic, jimž průmysl čelí, jakož i další omezení rozpočtů členských států vyplývající z 
pandemie COVID-19; vybízí proto Komisi, aby vedla aktivní a otevřený dialog se 
všemi průmyslovými odvětvími a příslušnými zúčastněnými stranami s cílem zajistit, 
aby náhlé změny vyvolané novými právními předpisy neměly negativní dopad na 
jednotný trh; vyjadřuje znepokojení nad nerovnoměrným tempem rozvoje, zejména v 
méně rozvinutých oblastech EU a v nejvzdálenějších regionech, kde dosažení 
transformace vyžaduje mnohem významnější opatření; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přijala model, který začlení flexibilitu a podporu do své revidované průmyslové 
strategie, aby se zajistilo, že nikdo nebude opomenut; v této souvislosti připomíná, že 
závazek a přístup Evropy, který je podrobně popsán v plánu obnovy pro Evropu 
vypracovaném Komisí, je prostředkem k dalšímu usnadnění dosažení obecných cílů 
EU;

13. zdůrazňuje význam digitalizace průmyslu EU, včetně ověřování průmyslových 
vstupních materiálů před jejich vstupem na vnitřní trh; zdůrazňuje, že nové technologie, 
jako je umělá inteligence, internet věcí a robotika, hrají klíčovou úlohu úměrnou jejich 
potenciálu přispívat k rozvoji průmyslových procesů a inovací, přičemž nabízejí výhody 
spotřebitelům prostřednictvím inovativních výrobků a služeb a podnikům 
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prostřednictvím optimalizované výkonnosti; vyzývá proto Komisi, aby zavedla jednotný 
evropský digitální trh s daty s cílem usnadnit přeshraniční příležitosti v rámci celé EU 
pro podniky a občany, a významně investovala do odolných, bezpečných 
vysokorychlostních sítí dostupných i ve venkovských oblastech, do umělé inteligence, 
ekonomiky založené na datech, inteligentní výroby a výroby 3D; zdůrazňuje, že 
průmyslová politika by měla zohledňovat právní rámec Unie pro bezpečnost 
spotřebitelů a odpovědnost by měla v patřičné době odpovídat technologickému vývoji 
a zajišťovat vysokou úroveň ochrany spotřebitele, vytvoření důvěry v nové technologie 
a právní jistoty pro podniky;

14. zdůrazňuje, že zadávání veřejných zakázek hraje významnou úlohu při utváření 
evropského průmyslu a že by mohlo pomoci podpořit trhy s inovativními a udržitelnými 
výrobky, mimo jiné podporou poskytovanou stávajícím dobrovolným rámcem pro 
zelené veřejné zakázky; domnívá se, že přínosy politik zadávání veřejných zakázek by 
mohly být dále zajištěny, pokud budou příslušné právní předpisy správně prováděny, 
harmonizovány a zjednodušeny; vybízí Komisi, aby provedla hloubkovou analýzu toho, 
jak by pro evropský rámec pro zadávání veřejných zakázek mohla být přínosem sociální 
a environmentální kritéria s hospodářskými kritérii, přičemž zvláštní pozornost by měla 
být věnována účinnému vynakládání peněz daňových poplatníků, míře zvýšení účasti 
malých a středních podniků a dopadu na strategické investice; zdůrazňuje, že evropský 
trh s veřejnými zakázkami nabízí významné příležitosti společnostem nacházejícím se 
jak v EU, tak mimo ni; zdůrazňuje proto, že je třeba uplatňovat zásadu vzájemnosti, 
zejména pokud jsou evropským společnostem ve třetích zemích upírány rovné 
příležitosti; v této souvislosti bere na vědomí bílou knihu Komise o vytvoření rovných 
podmínek, pokud jde o zahraniční dotace (COM(2020)0253);

15. domnívá se, že pravidla, jimiž se řídí hospodářská soutěž v EU, by měla být 
modernizována tak, aby byla vhodná jak pro ochranu integrity evropského jednotného 
trhu, tak pro globální hospodářský kontext, jakož i pro podporu vytváření evropských 
kandidátů schopných konkurovat světovým lídrům, pomoci členským státům při 
dosahování vedoucího postavení v oblasti technologií a zablokovat nepřátelské 
přebírání strategických společností v EU; vyzývá Komisi, aby mezitím zajistila, že 
dočasné rámce schválené pro státní podporu nenaruší ve střednědobém až dlouhodobém 
horizontu hospodářskou soutěž na jednotném trhu; domnívá se, že to je také důležité pro 
účely ochrany zájmů malých a středních podniků, mikropodniků a začínajících podniků; 
zároveň vyzývá Komisi, aby umožnila účinné využívání státní pomoci členských států, 
pokud je třeba vyhnout se závažným narušením hospodářství; zdůrazňuje, že nefunkční 
hospodářská soutěž omezuje výběr spotřebitelů a limituje míru jejich blahobytu;

16. zdůrazňuje, že průmyslová strategie by měla podporovat zásady svobodného, 
spravedlivého a udržitelného obchodu, jakož i závazek EU spolupracovat s našimi 
globálními partnery na reformě mnohostranného obchodního systému; vyzývá Komisi, 
aby objasnila, jak hodlá zachovat tyto závazky a zároveň podpořit příchod globálních 
lídrů z Evropy;

17. zdůrazňuje, že vysoká míra rozdílnosti kontrol výrobků ze třetích zemí a v celních 
režimech a sankčních politikách v místech vstupu na území celní unie EU často vede 
nejen k narušení obchodního toku a dodavatelského řetězce, ale také ke značným 
zdravotním a bezpečnostním rizikům pro spotřebitele na jednotném evropském trhu; 



RR\1216571CS.docx 69/91 PE650.700v02-00

CS

trvá na tom, aby Komise zajistila, aby celní kontroly v celé EU dodržovaly tytéž normy, 
a to prostřednictvím přímého jednotného mechanismu celní kontroly, v koordinaci s 
členskými státy a v plném souladu se zásadou subsidiarity;

18. připomíná, že mnohá odvětví, jako je strojírenství, logistika, potraviny, léčiva, 
zdravotnické prostředky, automobilový průmysl a letectví, mají pro evropské 
hospodářství zásadní význam a že Evropa by si v nich měla udržet své vedoucí 
postavení; připomíná dále, že tato odvětví se nachází pod stálým tlakem, neboť se jich 
týká velká řada transformačních změn, a že pandemie COVID-19 měla na ně hluboký 
vliv; domnívá se, že revidovaná průmyslová strategie by měla stanovit konkrétní 
opatření pro tato odvětví, zejména pro odvětví letectví a automobilového průmyslu, 
včetně vhodné finanční podpory; domnívá se, že zejména pro automobilový průmysl 
jsou potřebná opatření pro stimulaci poptávky po vozidlech jako součást odstranění 
starších modelů z cest v celé EU a jejich nahrazení nízkoemisními a bezemisními 
modely prostřednictvím programů odkoupení na protiúčet a náhrady a odstranit jakékoli 
překážky bránící inovacím na trhu odblokováním typového schvalování a registrace 
vozidel s nejnovějšími technologiemi a investováním do infrastruktury orientované na 
budoucnost, jako jsou například nabíjecí a čerpací stanice; je přesvědčen, že tato 
opatření mohou zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitu výrobků nakupovaných a 
produkovaných na vnitřním trhu a posílit hospodářství EU do budoucna; vyzývá 
Komisi, aby zvážila odložení provádění právních předpisů, jejichž uplatňování mohlo 
být ovlivněno krizí COVID-19;

19. zdůrazňuje význam opatření a informačních kanálů, které malým, mikro a středním 
podnikům a začínajícím podnikům pomohou účinně se digitalizovat a pokročit do 
„průmyslu 4.0“; vyzývá Komisi a členské státy, aby prostřednictvím dodatečných 
finančních závazků pro program pro jednotný trh a centra pro digitální inovace nabízely 
podporu začínajícím podnikům a malým a středním podnikům za účelem vývoje, 
zavádění a ochrany jejich výrobků, a umožnily jim tak plně využít jejich potenciál pro 
růst a zaměstnanost v Evropě, a to i vytvořením evropských hodnotových řetězců v 
souladu s udržitelnými cíli; zdůrazňuje, že v oblasti vznikajících technologií je důležité 
koordinovat postup s ostatními důležitými světovými aktéry s cílem vytvořit 
celosvětově kompatibilní přístup, který by umožnil svobodný rozmach evropských 
společností, včetně malých a středních podniků, na světových trzích, nejen na trzích v 
Evropě;

20. domnívá se, že projekty s evropskou podporou hrají klíčovou úlohu při posilování 
různých rozměrů vnitřního trhu s ohledem na jejich značný rozsah a využívání 
finančních prostředků; uznává v tomto ohledu význam budování nových partnerství ve 
strategických oblastech, jako je Evropská bateriová aliance (EBA), s cílem obnovit 
udržitelné dodavatelské řetězce v Evropě.
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STANOVISKO VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k nové průmyslové strategii pro Evropu
(2020/2076(INI))

Zpravodajka: Tsvetelina Penkova

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že domácí průmysl je motorem udržitelného rozvoje a růstu, vývozu, 
inovací, dobrých sociálních podmínek a prosperity v EU; vzhledem k tomu, že 
pandemie COVID-19, která způsobila bezprecedentní socioekonomickou krizi, má za 
následek narušení hodnotových řetězců kvůli přemisťování průmyslových odvětví, a 
ukázala, že Evropské unii chybí v klíčových odvětvích hospodářství otevřená 
strategická průmyslová autonomie; avšak vzhledem k tomu, že pandemie také prokázala 
odolnost regionů EU, pokud jde o inovativní reakce na společenské výzvy;

B. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky EU stimulují hospodářskou soutěž na 
jednotném trhu a hrají klíčovou úlohu v unijním průmyslu, jelikož tvoří páteř a hnací 
motor hospodářství; vzhledem k tomu, že malé a střední podniky a zejména podniky 
sociální ekonomiky byly pandemií těžce postiženy a potýkají se se závažným 
nedostatkem likvidity; vzhledem k tomu, že je tedy třeba malé a střední podniky 
podporovat při jejich přechodu k environmentální udržitelnosti a digitalizovanějšímu a 
odolnějšímu hospodářství v každém regionu Unie a vybízet k tvorbě inovativních, 
ekologických, kvalitních a bezpečných pracovních míst, čehož by mělo být dosahováno 
spíše prostřednictvím pobídek než na úkor výrobních odvětví; vzhledem k tomu, že by 
za tímto účelem mohla být využita stávající flexibilita v Paktu o stabilitě a růstu;

C. vzhledem k tomu, že nová průmyslová strategie pro Evropu bude hrát klíčovou roli při 
rozvoji ekologičtější, digitalizovanější a odolnější ekonomiky; vzhledem k tomu, že 
tento přístup, který zohledňuje místní specifika, například prostřednictvím inteligentní 
specializace, pomáhá regionům vytvořit prostor pro růst a rozvoj inovativních 
průmyslových ekosystémů a podporuje vazby mezi průmyslem, malými a středními 
podniky, výzkumnými středisky, místními komunitami a místními a regionálními aktéry 
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i vnitrostátními zúčastněnými stranami;

1. připomíná, že průmyslová budoucnost EU souvisí s uvedením hospodářství do souladu 
se zásadami Zelené dohody pro Evropu, což je cesta směrem k novému růstu a 
udržitelnému rozvoji pro EU, a že je zároveň třeba přispět k cílům Pařížské dohody, 
cílům udržitelného rozvoje OSN a k přechodu k digitálnímu hospodářství (Digitální 
agenda); připomíná, že tyto zásady usilují také o propojení občanů, obcí, regionů a 
členských států a podniků (zejména malých a středních podniků) a ostatních 
zúčastněných stran, s cílem rozvíjet udržitelný, a tudíž mezinárodně konkurenceschopný 
průmysl, o zahrnutí těchto regionů do procesu spravedlivého přechodu a zároveň o 
podporu soudržnosti mezi všemi regiony, aby nikdo nebyl opomenut;

2. zdůrazňuje, že investice do tradiční výroby spolu se zaměřením na výzkum, inovace a 
zavádění inovativních technologií, přechod na udržitelný, dostupný a bezpečný 
energetický systém, jakož i vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace 
pracovníků (zejména v malých a středních podnicích), by měly být hlavním hnacím 
motorem průmyslového růstu Unie, který podpoří sociální, hospodářskou a územní 
soudržnost a spolupráci mezi všemi regiony EU, a měl by respektovat individuální 
charakteristiky a různorodost regionů a umožňovat jim dosahování spravedlivého, 
udržitelného, odolného, genderově vyváženého a inkluzivního hospodářského růstu v 
městských i venkovských oblastech; zdůrazňuje, že průmyslová strategie EU by se měla 
obzvláště zaměřovat na problémy nejvzdálenějších regionů a dalších regionů, které čelí 
přírodním nebo demografickým znevýhodněním, jak je uvedeno v článcích 349 a 174 
SFEU;

3. zdůrazňuje, že cílem podpory malých a středních podniků prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů (fondů ESI) by měla být mimo jiné inovativní a 
digitální hospodářská transformace založená na znalostech a spravedlivý přechod k 
ekologické a uhlíkově neutrální Evropské unii účinně využívající energii a zdroje, která 
bude propojenější a soudržnější a bude usilovat o zajištění dlouhodobé a udržitelné 
zaměstnanosti ve všech svých regionech prostřednictvím hospodářského růstu a 
diverzifikace stávajících odvětví na základě průmyslové konkurenceschopnosti a 
zároveň bude omezovat negativní hospodářské a sociální dopady přemisťování 
průmyslové výroby;

4. opakuje, že při usnadňování spravedlivé transformace musí hrát důležitou novou úlohu 
veřejný i soukromý sektor, a to prostřednictvím podpory ekologické, spravedlivé a 
účinné energetické transformace, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, 
včetně nakládání s odpady, účinného využívání energie a zdrojů, odpovědného 
využívání stávajících zdrojů, zabezpečení potravin a digitální transformace (a tedy 
průmyslové konkurenceschopnosti) i adaptace na změnu klimatu a jejího zmírňování, a 
současně prostřednictvím prevence rizik ve všech regionech EU; připomíná návrhy na 
inovativní veřejné zadávání zakázek a potřebu prosazovat dlouhodobé veřejné investice 
a spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem podpořit hospodářský růst a 
přechod na čistší hospodářství;

5. vítá nástroj EU na podporu oživení, který je zaměřen na budování silné soudržnosti a 
průmyslových politik při financování oživení a řešení souvisejících nejakutnější potřeb; 
konstatuje však, že pro politiku soudržnosti EU je nezbytné dostatečné financování z 



PE650.700v02-00 74/91 RR\1216571CS.docx

CS

fondů ESI s cílem podpořit hospodářskou, sociální a územní soudržnost ve všech 
regionech EU, a to prostřednictvím snižování hospodářských a sociálních rozdílů, 
dosahování pozitivní konvergence a podpory udržitelného rozvoje odolného vůči změně 
klimatu, s cílem zastavit a zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti; dále uznává úlohu, 
kterou mohou fondy ESI hrát ve všech regionech při rozvoji dovedností a budování 
kapacit pro inteligentní specializaci a digitální transformaci;

6. je přesvědčen, že by EU měla věnovat pozornost zachování a rozvoji průmyslové 
strategie a výroby, které zajistí strategickou autonomii Evropy v geopolitickém 
kontextu, snižování nákladů a také dostupnost a poskytování služeb, základních 
produktů a vybavení pro občany na jednotném trhu; vyzývá k dalšímu úsilí o zajištění 
silných evropských hodnotových řetězců s cílem snížit závislost na třetích zemích v 
klíčových strategických odvětvích a zajistit dodávky bezpečných a vysoce kvalitních 
produktů navrácením výroby do evropských regionů a přemístěním průmyslových 
zařízení; je v této souvislosti pevně přesvědčen, že je naléhavě nutné přeměnit naše 
hospodářství z lineárního na oběhové;

7. trvá na tom, že pokud chceme v Unii dosáhnout spravedlivého přechodu ke klimaticky 
neutrálnímu hospodářství nejpozději do roku 2050, měly by být investice do nové nebo 
transformované průmyslové výroby v regionech s vysokými emisemi uhlíku 
dlouhodobě podporovány z veřejných zdrojů prostřednictvím významných finančních 
prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci a z fondů ESI, což pomůže odstranit 
energetickou chudobu a sociální dumping, snížit emise a zároveň zajistit, že nikdo 
nebude opomenut; připomíná, že ve svém usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené 
dohodě pro Evropu1 Evropský parlament zdůraznil, že mají-li být splněny dlouhodobé 
cíle EU v oblasti klimatu a udržitelnosti, musí všechna odvětví více využívat energii z 
obnovitelných zdrojů a postupně rušit přímé i nepřímé dotace na fosilní paliva v EU a v 
každém členském státě;

8. domnívá se, že v důsledku pandemie COVID-19 musí EU spolu se svými členskými 
státy pomáhat zachovat svou hospodářskou, výrobní a sociální strukturu, svá 
průmyslová a správní odvětví a pomáhat svým občanům, jež krize významně zasáhla a 
kteří trpí jak závažnými dopady na zdraví, tak dlouhodobými hospodářskými důsledky; 
domnívá se, že je třeba se z krize poučit, zejména pokud jde o ochranu hodnotových 
řetězců v klíčových odvětvích, jako jsou dodávky zdravotnického materiálu; připomíná, 
že opatření na podporu oživení musí být specificky zaměřena na malé a střední podniky; 
konstatuje, že snadnější a pružnější přístup k financování zajistí rychlé oživení;

9. zdůrazňuje, že prioritou nové průmyslové strategie by měla být podpora regionů při 
diverzifikaci jejich průmyslových odvětví, stimulace investic a inovace, jakož i obnova 
a zvyšování odolnosti místních a regionálních ekonomik s cílem zastavit jejich 
průmyslový úpadek a vylidňování; konstatuje, že místní průmyslová politika umožňuje 
individuální přístup, který vytvoří politiku založenou na stávajících komparativních 
výhodách a podpoří podniky při přesunu do vyspělých technologických odvětví; 
domnívá se, že fondy ESI by se měly také zaměřovat na „chybějící podnikatele“ (mladé 
lidi, ženy, seniory a osoby se zdravotním postižením), jejichž podnikatelský potenciál je 
třeba plně využít; znovu opakuje, že s cílem zvýšit sociální soudržnost a snížit 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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nerovnosti je zásadně důležité posílit podnikatelskou kapacitu těchto kategorií 
pracovníků jakožto silnou formu účasti na trhu práce;

10. domnívá se, že průmyslová strategie může být úspěšná pouze v případě, že existuje 
řádně fungující jednotný trh a sociální dialog se zapojením podnikatelské sféry, odborů, 
nevládních organizací, vnitrostátních, regionálních a místních orgánů i dalších 
zúčastněných stran; zdůrazňuje, že je důležité vytvořit zjednodušený a soudržný rámec 
pro financování, od výzkumu a vývoje po uplatnění na trhu, na unijní, vnitrostátní a 
regionální úrovni, zejména s ohledem na fondy ESI, a to prostřednictvím zjednodušení, 
harmonizace a vzájemné doplňkovosti předpisů pro nástroje financování, například s 
programem Horizont Evropa; vybízí také k součinnosti mezi unijními, vnitrostátními, 
regionálními a soukromými prostředky při financování odvětvových inovativních 
projektů, zejména na podporu dlouhodobého využívání fondů a vzájemného 
obohacování, s využitím zásad inteligentní specializace jako řídícího principu pro 
koordinaci úsilí, zvýšení účinnosti, snížení byrokracie a zamezení zdvojování činnosti.
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DOPIS VÝBORU PRO RYBOLOV

Pan Cristian-Silviu Buşoi
předseda
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
BRUSEL

Věc: Stanovisko k nové průmyslové strategii pro Evropu (2020/2076(INI))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro rybolov byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu výboru předložil 
stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 12. června 2020 rozhodl předat toto stanovisko ve 
formě dopisu.

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

S pozdravem

Pierre Karleskind

NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že cílem nové průmyslové strategie pro Evropu, kterou Komise 
zveřejnila dne 10. března 2020 (COM(2020)0102), je stanovit ambiciózní evropský 
regulační rámec, aby byl plně využit potenciál evropského průmyslu s cílem dosáhnout 
ekologické a digitální transformace EU a zároveň podpořit její mezinárodní 
konkurenceschopnost;

B. vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu a akvakultury a jejich celé hodnotové řetězce 
jsou tvořeny mnoha malými a středními podniky a podporují tisíce pracovních míst, a 
jsou tak nedílnou součástí evropského průmyslu, který musí následně přispívat k 
digitální a ekologické transformaci a těžit z ní;

C. vzhledem ke svému usnesení ze dne 16. ledna 2018 o mezinárodní správě oceánů: 
agenda pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje do roku 
20301, vyzval Parlament k moratoriu na hlubinnou těžbu; 

1 Úř. věst.  C 458, 19.12.2018, s. 9.
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D. vzhledem k tomu, že krize v souvislosti s onemocněním COVID-19 měla významný 
dopad na odvětví rybolovu a akvakultury a na všechna související odvětví, od obchodu 
s rybami až po distribuci a zpracování; vzhledem k tomu, že mnoho rybářů, chovatelů 
ryb, zpracovatelů, maloobchodníků a distributorů bylo nuceno omezit nebo pozastavit 
svou činnost z důvodů ochrany veřejného zdraví, ale také z důvodu prudkého poklesu 
poptávky po mořských produktech a produktech akvakultury, zejména v důsledku 
kolapsu kanálů stravovacích služeb (HORECA); vzhledem k tomu, že to mělo dopad na 
celé odvětví rybolovu, a to nejen z důvodu nedostatku surovin, ale také proto, že 
odvětví muselo rychle přizpůsobit své výrobní metody novým hygienickým opatřením, 
aby bylo možné udržet jeho činnost a poskytovat obyvatelstvu v tak kritické době 
základní zboží, a vzhledem k tomu, že producenti a zpracovatelé byli nuceni 
identifikovat nové dodavatele a nalézt alternativní odbytiště;

1. domnívá se, že odvětví rybolovu a akvakultury, jejich celé hodnotové řetězce a veškerá 
další s nimi spojená odvětví musí být zahrnuta do nové průmyslové strategie pro 
Evropu, aby se zajistilo, že přispívají k ekologické a digitální transformaci a mají z ní 
prospěch, s přihlédnutím ke specifickým rysům těchto odvětví, a s cílem zlepšit jejich 
konkurenceschopnost a hospodářskou stabilitu; zdůrazňuje klíčovou úlohu odvětví 
rybolovu a akvakultury při zajišťování průmyslové a potravinové autonomie Unie;

2. vyzývá k nové průmyslové strategii pro Evropu, která přispěje k ekologické a digitální 
transformaci odvětví rybolovu a akvakultury a dalších odvětví souvisejících s 
rybolovnými a akvakulturními ekosystémy a která sníží jejich ekologickou stopu a 
jejich dopad na biologickou rozmanitost;

3. vyzývá Komisi, aby zahrnula odvětví rybolovu a akvakultury, včetně distribuce a 
zpracování, do plánu obnovy Unie, který musí být proveden spolu se zavedením 
ambiciózních průmyslových, environmentálních a digitálních politik; připomíná 
význam odvětví rybolovu a akvakultury z hlediska pracovních míst, včetně vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst, a příjmů pro mnoho pobřežních oblastí a komunit;

Ekologická transformace

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby námořní odvětví, a zejména rybolov, hrála významnou 
úlohu v ekologické transformaci tím, že zajistí soulad mezi námořní a rybářskou 
politikou Unie a cílem Zelené dohody pro Evropu, jímž je klimatická neutralita do roku 
2050; vyzývá Komisi, aby na základě posouzení dopadů vypracovala akční plán pro 
dekarbonizaci námořních odvětví, který zahrnuje odvětví rybolovu; domnívá se, že 
modernizace lodí s cílem řešit současné výzvy, a zejména splnit cíle v oblasti 
dekarbonizace, přispěje k vytvoření mnoha nových pracovních míst; zdůrazňuje, že je 
důležité za tímto účelem účinně vyškolit zaměstnance loděnic;

5. vyzývá všechny zúčastněné strany v odvětví rybolovu a akvakultury, aby se zapojily do 
Evropské aliance pro čistý vodík v rámci vodíkové strategie, kterou dne 9. července 
2020 představil komisař pro vnitřní trh Thierry Breton;

6. vyzývá k mezinárodnímu moratoriu na veškerou hlubinnou těžbu, jakož i k zákazu 
průzkumu nebo vrtů ropy nebo zemního plynu v chráněných mořských oblastech a 
pobřežních oblastech nebo v jejich blízkosti, jak požadoval Parlament ve svém usnesení 
ze dne 16. ledna 2018, s cílem chránit oceánské ekosystémy, rybí populace a 
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budoucnost odvětví rybolovu EU;

7. zdůrazňuje, že zapojení stávajících zúčastněných stran, jako jsou rybáři a chovatelé ryb, 
je předpokladem pro provádění ambiciózní strategie pro obnovitelné zdroje energie na 
moři; připomíná, že konzultace s námořním a rybářským odvětvím a pobřežními 
komunitami o sdílení námořního prostoru jsou zásadní pro úspěch každé takové 
strategie; za těchto podmínek podporuje iniciativu Komise na vytvoření strategie pro 
energii z obnovitelných zdrojů na moři;

8. zdůrazňuje, že Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) je ideálním nástrojem pro 
podporu ekologické transformace a že tato odvětví musí obdržet odpovídající finanční 
podporu, aby jim pomohla úspěšně dosáhnout tohoto přechodu;

Digitální transformace a inovace

9. zdůrazňuje potřebu zahrnout odvětví rybolovu a akvakultury do digitální transformace; 
domnívá se, že digitální transformace těchto odvětví zlepší jejich konkurenceschopnost, 
odolnost a udržitelnost a umožní vytváření nových údajů a zároveň usnadní sběr údajů a 
přístup k nim, jakož i lepší porozumění vodnímu prostředí a biologické rozmanitosti 
moří a znalosti o jejich vývoji v reálném čase;

10. zdůrazňuje, že úspěšná digitální transformace odvětví rybolovu a akvakultury přispěje k 
lepšímu fungování trhu s mořskými plody tím, že lépe sladí nabídku a poptávku a 
optimalizuje dodavatelský řetězec v odvětví, které se vyznačuje výraznou zeměpisnou 
roztříštěností zdrojů dodávek;

11. domnívá se, že digitalizace odvětví rybolovu a akvakultury zvýší účinnost systémů 
kontroly a sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, zvýší hodnotu těchto 
produktů, posílí důvěru spotřebitelů a přispěje k boji proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu; vyzývá k tomu, aby do strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ byla zahrnuta část věnovaná zvyšování hodnoty produktů rybolovu a 
akvakultury s cílem podpořit tato odvětví v ekologické a digitální transformaci;

12. domnívá se, že inovace musí hrát zásadní úlohu při dosahování trojího cíle, jímž je 
ekologická transformace, digitální transformace a globální konkurenceschopnost 
odvětví rybolovu a akvakultury, a musí zejména podporovat rozvoj nových, 
selektivnějších a ekologičtějších rybolovných technik a zařízení; zdůrazňuje význam 
inovací a vědeckého výzkumu v těchto odvětvích pro dosažení cíle udržitelnosti 
společné rybářské politiky; domnívá se, že pro podporu inovací v tomto odvětví má 
zásadní význam aktivní politika odborné přípravy, financování a mezinárodních 
partnerství pro rozvoj výzkumu zaměřeného na využívání moře;

13. připomíná, že nové technologie, data, vesmírné služby a potenciál umělé inteligence 
mohou být využity v oblasti rybolovu na podporu ekologické transformace; zdůrazňuje, 
že tyto technologie umožňují shromažďovat údaje, které jsou velmi užitečné pro 
kontrolu rybolovu, řízení mořských zdrojů a monitorování odpadu v mořích;

14. zdůrazňuje, že digitální transformace odvětví rybolovu a akvakultury musí být 
doprovázena odpovídající finanční a technickou podporou;
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Obchodní politika EU

15. zdůrazňuje význam zajištění spravedlivé hospodářské soutěže v mezinárodním 
obchodu, zejména pokud jde o produkty rybolovu a akvakultury; připomíná, že 
probíhají jednání v rámci Světové obchodní organizace (WTO) s cílem odstranit 
škodlivé dotace, které přispívají k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu, nadměrnému rybolovu a nadměrné kapacitě; zdůrazňuje, že loďstvo Unie 
splňuje nejpřísnější sociální a environmentální normy na světě; vyzývá Komisi, aby 
učinila vše pro to, aby bylo v rámci WTO co nejdříve dosaženo ambiciózní dohody v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje;

16. vyzývá Komisi, aby zajistila větší soudržnost a soudržnost mezi obchodní politikou a 
rybářskou politikou EU, zejména pokud jde o uplatňování kapitoly o udržitelném 
rozvoji nové generace obchodních dohod, která stranám ukládá povinnost aktivně 
spolupracovat v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu; 
podporuje iniciativu na vytvoření nové pozice kontrolora dodržování obchodních 
dohod, který bude odpovědný za zajištění dodržování a sledování všech ustanovení 
obchodních dohod;

17. vyzývá Komisi, aby pečlivě posoudila dopad dohod o volném obchodu na odvětví 
rybolovu a akvakultury v EU, jakož i na zpracovatelský průmysl EU a pobřežní 
komunity; vyzývá Komisi, aby produkty rybolovu a akvakultury zařadila na seznam 
„citlivých produktů“ během obchodních jednání se třetími zeměmi;

Státní podpora a financování

18. zdůrazňuje potřebu revidovat evropská pravidla pro státní podporu, zejména pokud jde 
o výši stropu podpory de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, aby odpovídala 
výši stropu podpory de minimis poskytnutého jiným odvětvím; je přesvědčen, že 
zvýšení stropu podpory de minimis pro tyto produkty pomůže plně uvolnit investiční 
potenciál odvětví rybolovu a akvakultury v ekologické a digitální transformaci a v 
oblasti inovací;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly odpovídající financování odvětví 
rybolovu a akvakultury s cílem podpořit je při ekologické a digitální transformaci, 
zejména prostřednictvím revidované strategie udržitelného financování; připomíná, že 
Parlament vyzval k podstatnému navýšení prostředků ENRF pro víceletý finanční 
rámec na období 2021-2027.
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18.9.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k nové průmyslové strategii pro Evropu
(2020/2076(INI))

Zpravodaj: Gilles Lebreton

NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že nová průmyslová strategie pro Evropu musí odrážet hodnoty a 
tradice sociálního trhu EU a musí přinést její suverenitu;

B. vzhledem k tomu, že další aktualizovaná evropská politika duševního vlastnictví 
pomůže posílit technologickou a digitální suverenitu EU, přičemž práva duševního 
vlastnictví určují tržní hodnotu a konkurenceschopnost evropských podniků, například 
prostřednictvím značek, návrhů, patentů, údajů, know-how a algoritmů;

C. vzhledem k tomu, že článek 107 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že určitá 
státní podpora může být považována za slučitelnou s vnitřním trhem, pokud tato 
podpora napomáhá uskutečnění některého významného projektu společného evropského 
zájmu;

1. konstatuje, že návrh Komise na novou průmyslovou strategii byl zveřejněn na úplném 
začátku koronavirové krize a od té doby byl doplněn dalším balíčkem opatření k oživení 
určených pro evropský průmysl a malé a střední podniky; konstatuje, že se tato strategie 
zaměřuje v první fázi na oživení podniků a ve druhé fázi na rekonstrukci a transformaci;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby maximalizovaly potenciál Fondu pro spravedlivou 
transformaci podporovat investice do nových udržitelných pracovních příležitostí a aby 
prováděly průřezové politiky a programy v oblasti vzdělávání, odborného vzdělání a 
přípravy zaměřené na podporu rozšiřování dovedností a rekvalifikace pracovníků, 
uchazečů o zaměstnání a osob mimo trh práce a zároveň zajistily rovný přístup pro 
všechny bez diskriminace; 

3. je přesvědčen, že EU potřebuje jasnou vizi budoucnosti do roku 2030 zaměřenou na 
průmysl a měla by pamatovat na to, že je třeba na všech úrovních – evropské, celostátní 
i místní – přijímat koordinovaná rozhodnutí a opatření s cílem zajistit celosvětovou 
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konkurenceschopnost evropského průmyslu;

4. konstatuje, že pandemie způsobená onemocněním COVID-19 a výsledná hospodářská 
krize vyžadují revizi nereálných cílů EU v oblasti klimatu, zejména v odvětvích, jako je 
průmysl a energetika;

5. konstatuje, že koronavirová krize má hluboký hospodářský a sociální dopad zejména na 
ženy; vyzývá Komisi, aby se zabývala přetrvávajícími nerovnostmi mezi ženami a muži 
v celé EU tím, že provede posouzení dopadu na rovnost žen a mužů ve všech 
investicích a politických rozhodnutích týkajících se průmyslové strategie EU a přijme 
opatření, která zaručí rovné příležitosti a přístup na trh práce, odstraní rozdíly v 
odměňování žen a mužů a zajistí vyvážené zastoupení žen a mužů na všech úrovních 
rozhodování;

6. konstatuje, že koronavirová krize poukázala na to, že EU musí tuto strategii změnit tak, 
že zvýší ochranu svých strategických zájmů, aniž by upustila od mezinárodního 
obchodu, a upravit některé mechanismy mimo příležitosti, které přináší nařízení o 
prověřování přímých zahraničních investic1; je přesvědčen, že EU musí nalézt správnou 
rovnováhu mezi ochranou svých trhů a zachováním jejich otevřenosti a zároveň bránit 
pravidla spravedlivé hospodářské soutěže na celosvětové úrovni;

7. zdůrazňuje významnou úlohu, kterou sehrává zadávání veřejných zakázek při utváření 
trajektorie evropského průmyslu, a zdůrazňuje, že předpokladem pro účast v zadávacích 
řízeních v celé EU by mělo být prosazování zásady vzájemnosti mezi členskými státy a 
zeměmi mimo EU a rovných podmínek mezi podniky v EU a mimo EU a jejich 
výrobky, například pokud jde o státní podporu, předpisy v oblasti životního prostředí a 
dětskou práci; zdůrazňuje, že je nutné více zjednodušit postupy při zadávání veřejných 
zakázek pro společnosti v EU a vlády členských států;

8. domnívá se, že by měla být modernizována pravidla, která upravují hospodářskou 
soutěž v EU, aby vyhovovala jak jednotnému evropskému trhu, tak kontextu světového 
hospodářství, a umožnila tak vytvoření „nejlepších evropských aktérů“ schopných 
konkurovat a uspět v celosvětovém měřítku a podpořila EU a její členské státy, aby si 
udržely vedoucí pozici v oblasti technologií, získaly digitální a technologickou 
suverenitu a blokovaly nepřátelské převzetí strategických společností EU státy, které 
nejsou členem EU, nebo subjekty s podporou těchto států;

9. zdůrazňuje, že trh práce EU musí být ústředním prvkem její budoucí průmyslové 
strategie; poukazuje na to, že jakákoli průmyslová strategie by se měla kromě 
hospodářských aspektů zaměřit na zachování a vytváření pracovních míst;

10. zasazuje se o zhodnocení dopadů onemocnění COVID-19 na hospodářství v rámci 
jednotlivých odvětví, aby bylo možné na základě prokázaných skutečností přizpůsobit 
průmyslovou strategii;

11. zdůrazňuje, že klíčovým prvkem pro stimulaci digitálních inovací, vytváření 
kvalifikovaných pracovních sil a snížení nesouladu mezi požadovanými dovednostmi 
pro pracovní příležitosti a nabízenými dovednostmi uchazečů o zaměstnání budou 

1 Úř. věst. L 79 I, 21.3.2019, s. 1.
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významné a udržitelné investice do vysokoškolského vzdělávání, zejména v oblastech 
přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky;

12. je toho názoru, že důležité projekty společného evropského zájmu by měly zdůrazňovat 
projekty spojené s jednotným digitálním trhem s cílem spojit veřejný a soukromý sektor 
s cílem realizovat rozsáhlé projekty, které přispívají k plnění cílů EU, a podporovat tak 
rozvoj důležitých projektů spolupráce prosazujících společné evropské zájmy, jako je 
digitální transformace; v tomto ohledu vítá přepracování pokynů Komise;

13. je přesvědčen, že vytvoření evropské ekonomiky založené na datech bude pro utváření 
průmyslové strategie pro Evropu zásadní; zdůrazňuje, že evropská ekonomika založená 
na datech by měla být zaměřena na člověka, dodržovat základní práva a být v souladu s 
pravidly ochrany soukromí a osobních údajů a práv duševního vlastnictví;

14. zdůrazňuje význam, jaký má jednotný evropský trh pro údaje, neboť řeší výzvy 
vyplývající z výrazného nárůstu objemu legálně dostupných údajů; zdůrazňuje, že 
jednotlivci, zaměstnanci a společnosti v Evropě by měli mít i nadále kontrolu nad svými 
údaji za pomoci bezpečných datových infrastruktur a důvěryhodných hodnotových 
řetězců; považuje za zásadní, aby průmyslová strategie zahrnovala opatření na budování 
svrchovaných digitálních infrastruktur a na podporu společností, aby uchovávaly a 
zpracovávaly své údaje na evropské půdě;

15. považuje za nezbytné podporovat sdílení údajů mezi orgány veřejné správy, podniky, 
výzkumnými ústavy a veřejností a současně dodržovat pravidla týkající se ochrany 
osobních údajů a soukromí, obchodního tajemství a práv duševního vlastnictví;

16. vítá oznámení Komise, že navrhne akční plán v oblasti duševního vlastnictví, který 
posoudí potřebu modernizovat právní rámec s cílem zajistit inteligentní využívání práv 
duševního vlastnictví pro umělou inteligenci a řešit problematiku padělaných výrobků; 
zdůrazňuje, že účelem tohoto akčního plánu by mělo být dále podporovat suverenitu 
Evropy a podporovat rovné podmínky pro ochranu práv duševního vlastnictví na 
celosvětové úrovni;

17. zdůrazňuje, že digitální transformace bude pro Evropu hlavní hybnou silou obnovení 
její technologické a digitální suverenity, a proto musí být ústředním prvkem nové 
průmyslové strategie pro Evropu;

18. domnívá se, že jedním ze strategických cílů by mělo být navržení opatření na podporu 
rozvoje a přemístění průmyslové výroby ve strategických odvětvích, jako je 
zdravotnictví, obrana, digitální oblast a energetika s cílem zabránit přílišné závislosti 
EU na třetích zemích a přispět k obnovení její autonomie v těchto strategických 
odvětvích, alespoň pokud jde o základní zboží, jako jsou farmakologicky účinné látky a 
suroviny;

19. zdůrazňuje, že EU musí uplatňovat takovou obchodní, hospodářskou a průmyslovou 
politiku, která umožní přizpůsobení a diverzifikaci svých zdrojů dodávek a podpoří 
pružnost evropských podniků a jejich schopnost rychle se v případě potřeby 
přeorientovat na výrobu nezbytně nutných výrobků; v tomto ohledu podporuje a 
prosazuje potřebu přijmout řadu opatření na povzbuzení a podporu malých a středních 
podniků v přístupu a rozvoji na vnitřním trhu;
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20. poukazuje na přetrvávající rozdíly v úrovních hospodářského rozvoje členských států a 
regionů; zdůrazňuje, že je třeba využít opatření plánovaná na obnovu průmyslového 
potenciálu Evropy k vyrovnání těchto rozdílů, což je základní podmínkou vyváženého 
rozvoje EU;

21. připomíná, že členské státy by měly být nabádány k tomu, aby si vytvořily dostatečné 
zásoby některých prostředků první pomoci, jako je vybavení potřebné k prevenci a boji 
proti onemocnění COVID-19, zejména respirátory FFP2 a ochranné roušky; v tomto 
ohledu vítá iniciativu Komise rescEU, která má vytvářet evropskou přidanou hodnotu 
prostřednictvím koordinovaného zadávání zakázek a distribuce nouzového vybavení;

22. vyzývá Komisi, aby do této strategie zahrnula řešení a finanční a právní pobídky pro 
evropský farmaceutický průmysl s cílem zabránit nedostatku léků;

23. zdůrazňuje, že dovážené výrobky musí vyhovovat bezpečnostním, environmentálním a 
zdravotním normám a být v souladu s právem duševního vlastnictví; vyzývá Komisi, 
aby řešila nerovnováhu mezi podniky EU a podniky ze třetích zemí, které nemusí 
dodržovat předpisy EU v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce a které často 
podléhají nižšímu zdanění;

24. domnívá se, že je nanejvýš důležité vytvořit rámec EU pro povinnou náležitou péči v 
oblasti lidských práva a životního prostředí s cílem zajistit účinné soudní opravné 
prostředky pro oběti zneužívání podniků v globálních hodnotových řetězcích; vítá 
závazek Komise předložit v tomto ohledu legislativní návrh;

25. poukazuje na to, že další posílení jednotného trhu a odstranění stávajících 
administrativních a právních překážek volné hospodářské soutěže v EU by měly být 
priority opatření přijatých k vytvoření nové průmyslové strategie pro Evropu;

26. zdůrazňuje, že priorita v oblasti životního prostředí, kterou Komise stanovila v „Zelené 
dohodě pro Evropu“, by měla EU přimět k tomu, aby nabádala k vlastnímu vývoji 
„zelených“ technologií a aby na svých vnějších hranicích zavedla uhlíkovou daň;

27. zdůrazňuje, že by Komise měla i v budoucnu sehrávat vůdčí roli, pokud jde o 
celosvětovou průmyslovou politiku, a proto by měla uplatňovat ambiciózní politiku, 
která podporuje a stimuluje inovace v oblasti digitalizace a prosperujících technologií, 
jako je umělá inteligence, robotika a kvantová a vysoce výkonná výpočetní technika, 
jejíž úspěch to velké míry závisí na aktivní podpoře investic, podpoře pro vytvoření 
vlastních zdrojů a změnách regulačního prostředí, zejména vytvoření tzv. „Buy 
European Act“ v oblasti veřejných zakázek;

28. zdůrazňuje, že umělá inteligence hraje klíčovou roli pro oživení evropského 
hospodářství, které je po pandemii způsobené onemocněním COVID-19 naléhavě 
nutné; vyzývá proto Komisi, aby se při vytváření právního rámce pro umělou inteligenci 
vyhýbala přílišné regulaci a snížila administrativní zátěž, aby nedocházelo ke zpomalení 
tempa inovací a hospodářského růstu evropských podniků;

29. poukazuje na to, že EU má vědecký a hospodářský potenciál, aby hrála vedoucí úlohu v 
celosvětovém technologickém závodě, zejména v oblastech, jako je umělá inteligence, 
technologie založené na velkých datech a systémy založené na strojovém učení;
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30. zdůrazňuje, že několik málo poskytovatelů digitálních služeb má v EU dominantní 
postavení a že tito poskytovatelé díky obratnému přesouvání zisků platí poměrně malé 
daně; vyzývá proto členské státy, aby zavedly pro digitální ekonomiku evropskou 
digitální daň, aby se zajistily spravedlivé podmínky hospodářské soutěže na jednotném 
digitálním trhu, dokud nebude nalezeno na úrovni Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj upřednostňované mezinárodní řešení;

31. zdůrazňuje, že digitalizace veřejné správy by mohla pomoci výrazně snížit byrokracii 
pro občany i podniky; vyzývá proto členské státy, aby se snažily vytvořit své právní 
rámce tak, aby bylo možné potenciál této digitalizace plně využít;

32. zdůrazňuje, že nové digitální technologie, jako je internet věcí, mění tvář průmyslu a že 
pokračující technologická revoluce může hrát zásadní úlohu při budování moderního a 
energeticky účinného evropského hospodářství;

33. konstatuje, že malé a střední podniky, zejména ty, které působí v oblasti nových 
technologií, hrají v evropské průmyslové transformaci důležitou úlohu; zdůrazňuje 
potřebu trvalé podpory malých a středních podniků prostřednictvím odpovídající 
finanční podpory a poskytování preferenčních konkurenčních podmínek na digitálním 
trhu, kde stále dominují velké nadnárodní podniky ze zemí mimo EU; poukazuje na to, 
že navrhovaná ustanovení o autorských právech a přístupu k údajům a inovacím by 
měla zohlednit skutečnost, že společnosti s tak radikálně odlišnými pozicemi na trhu 
mají velmi rozdílný potenciál;

34. poukazuje na to, že podle zprávy Komise o ochraně a vymáhání práv duševního 
vlastnictví ve třetích zemích z ledna 2020 způsobuje krádež duševního vlastnictví, 
zejména ze strany Číny a Indie, evropským podnikům vážnou újmu; požaduje proto 
koordinovaný, účinný a účelný postup EU a jejích členských států v boji proti 
porušování práv duševního vlastnictví;

35. připomíná, že některá odvětví jsou vážně zasažena důsledky pandemie způsobené 
onemocněním COVID-19, a proto by měla průmyslová strategie stanovit zvláštní 
opatření, jako je například odložení již přijatých opatření, která pro tato odvětví 
představují další zátěž;

36. vyzývá Komisi, aby co nejrychleji zveřejnila svůj akční plán pro duševní vlastnictví, 
protože by mohl být klíčovým prvkem pro zachování technologické svrchovanosti 
Evropy, prosazování spravedlivých podmínek celosvětové hospodářské soutěže, 
zlepšení boje proti krádeži duševního vlastnictví a přizpůsobení právního rámce pro 
duševní vlastnictví ekologickým a digitálním výzvám a příležitostem;

37. vyzývá Komisi, aby do akčního plánu v oblasti duševního vlastnictví zahrnula opatření 
na podporu jednotného evropského patentu a navrhla opatření, která by zabránila 
zneužívání patentových práv subjekty, které zneužívají nedokonalostí patentového 
práva (Non-Practicing Entities), s cílem vytvořit účinný a vyvážený patentový systém, 
jenž bude ku prospěchu konkurenceschopnému a spravedlivému evropskému 
jednotnému trhu;

37. žádá, aby tato nová průmyslová strategie zohledňovala konkrétní potřeby méně 
technologicky vyspělých průmyslových regionů, které jsou silně závislé na pevných 
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fosilních palivech a které jsou zasaženy energetickou transformací nejvíce; zdůrazňuje, 
že je třeba zvážit riziko ztráty pracovních míst způsobené průmyslovou transformací a 
zajistit, aby měli pracovníci odpovídající úroveň kvalifikace a digitální kompetence;

38. poukazuje na to, že insolventní společnosti často vyvolávají další následné insolvence, a 
proto vítá návrh Komise na dočasný nástroj na podporu solventnosti; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby prověřily další vhodná opatření a legislativní iniciativy, které zabrání 
insolvencím podniků, k nimž by došlo bez jejich vlastního zavinění.
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