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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy
(2020/2076(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
art. 9, 151, 152, art. 153 ust. 1 i 2, a także art. 173, który dotyczy polityki przemysłowej 
UE i odnosi się m.in. do konkurencyjności przemysłu Unii,

– uwzględniając art. 14, 27 i 30 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając TFUE i Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności art. 5 ust. 3 
TUE i Protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

– uwzględniając art. 3 ust. 3 TUE, który odnosi się do rynku wewnętrznego, 
zrównoważonego rozwoju i społecznej gospodarki rynkowej,

– uwzględniając Europejski filar praw socjalnych,

– uwzględniając wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego za 2020 
r. opublikowane 11 czerwca 2020 r.,

– uwzględniając dokument Komisji z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie planu działania 
dotyczącego strategii farmaceutycznej – szybkiego dostępu pacjentów do przystępnych 
cenowo leków, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. zatytułowany „Decydujący 
moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację” 
(COM(2020)0456),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. pt. „Dostosowany program 
prac Komisji na 2020 r.” (COM(2020)0440),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. zatytułowany „Europejska 
strategia w zakresie danych” (COM(2020)0066),

– uwzględniając białą księgę Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie sztucznej 
inteligencji – Europejskie podejście do doskonałości i zaufania (COM(2020)0065),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. na temat wpływu 
sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność 
(COM(2020)0064),

– uwzględniając swoją rezolucję z 15 maja 2020 r. w sprawie nowych wieloletnich ram 
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finansowych, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej1,

– uwzględniając europejską prognozę gospodarczą Komisji uwzględniając europejską 
prognozę gospodarczą Komisji z wiosny 2020 r.,

– uwzględniając konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej z 23 kwietnia 2020 r. po 
wideokonferencji z członkami Rady Europejskiej,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych 
działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami2,

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela z dnia 8 
kwietnia 2020 r. w sprawie światowej reakcji UE na COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– uwzględniając konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej z 17 marca 2020 r. po 
wideokonferencji z członkami Rady Europejskiej na temat COVID-19,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 marca 2020 r. zatytułowany 
„Skoordynowana reakcja gospodarcza na epidemię COVID-19” (COM(2020)0112),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2020 r. pt. „Nowy plan działania UE 
dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej 
konkurencyjnej Europy” (COM(2020)0098), konkluzje Rady pt. „Bardziej zamknięty 
obieg – przejście do zrównoważonego społeczeństwa” (12791/19) przyjęte na jej 3716. 
posiedzeniu, które odbyło się 4 października 2019 r., oraz komunikat Komisji z 2 
grudnia 2015 r. pt. „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o 
obiegu zamkniętym” (COM(2015)0614),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Nowa 
strategia przemysłowa dla Europy” (COM(2020)0102),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Strategia 
MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy” (COM(2020)0103),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 4 marca 2020 r. dotyczący rozporządzenia 
ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) 
(COM(2020)0080),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. zatytułowany 
„Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” (COM(2020)0067),

– uwzględniając Program prac Komisji na 2020 r. zatytułowany „Unia, która mierzy 
wyżej” (COM(2020)0037),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0124.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.



RR\1216571PL.docx 5/103 PE650.700v02-00

PL

Zielonego Ładu3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 stycznia 2020 r. dotyczący planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy (COM(2020)0021),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 28 listopada 2019 r. pt. „Plan konkurencyjnej 
transformacji energochłonnych sektorów przemysłu UE umożliwiającej zapewnienie 
neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym do 2050 r.” (sprawozdanie 
grupy wysokiego szczebla ds. energochłonnych sektorów przemysłu),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie sprawiedliwego 
opodatkowania w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej: BEPS 2.04,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 12 grudnia 2019 r. (EUCO 29/19),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu (COM(2019)0640),

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące 
nowego programu strategicznego na lata 2019–2024 (EUCO 9/19),

– uwzględniając konkluzje w sprawie strategii dotyczącej przyszłej polityki przemysłowej 
UE, przyjęte przez Radę na jej 3655. posiedzeniu, które odbyło się 29 listopada 2018 r. 
(14832/2018),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 maja 2018 r. pt. „Nowy europejski 
program na rzecz kultury” (COM(2018)0267),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 września 2017 r. zatytułowany 
„Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł – odnowiona 
strategia dotycząca polityki przemysłowej” (COM(2017)0479),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie opracowania ambitnej 
strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji 
europejskiego przemysłu6,

– uwzględniając pytanie wymagające odpowiedzi ustnej skierowane do Komisji, 
dotyczące opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego 
priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (O-
000047/2017),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2016 r. pt. „W kierunku aktu o 

3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
4 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0102.
5 Dz.U. C 334 z 19.9.2018, s. 124.
6 Dz.U. C 307 z 30.8.2018, s. 163.
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jednolitym rynku cyfrowym”7,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zatytułowany „Cyfryzacja 
europejskiego przemysłu – pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku 
cyfrowego” (COM(2016)0180),

– uwzględniając porozumienie paryskie ratyfikowane przez Parlament Europejski w dniu 
4 października 2016 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 października 2016 r. w sprawie potrzeby 
europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i 
Alstom8,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 15 grudnia 2016 r. i 23 czerwca 2017 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie spójnej polityki UE 
dla sektora kultury i sektora kreatywnego9, 

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie programu konkurencyjności przemysłu, na 
temat cyfrowej transformacji europejskiego przemysłu oraz w sprawie pakietu 
dotyczącego technologii jednolitego rynku cyfrowego i modernizacji usług publicznych,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. zatytułowany „Handel 
z korzyścią dla wszystkich – w kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i 
inwestycyjnej” (COM(2015)0497),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie reindustrializacji 
Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju10,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. zatytułowany „Działania 
na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego” (COM(2014)0014),

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 22 maja 2013 r. i 22 marca 2019 r. 
(EUCO 1/19),

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji 
Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Prawnej,

– uwzględniając pismo Komisji Rybołówstwa,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-

7 Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 55.
8 Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 21.
9 Dz.U. C 238 z 6.7.2018, s. 28.
10 Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 89.
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0197/2020),

A. mając na uwadze, że aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r., 
Unia Europejska potrzebuje nowej strategii przemysłowej, która stworzy warunki dla 
innowacyjnego, integracyjnego, odpornego i cyfrowego społeczeństwa i wniesie istotny 
wkład w globalną konkurencyjność europejskiego przemysłu; mając na uwadze, że 
strategia ta powinna utrzymać wysoki poziom zatrudnienia i wysokiej jakości miejsca 
pracy, nie pozostawiając nikogo w tyle; mając na uwadze, że taka strategia musi 
zapewnić dwojaką transformację w kierunku nowoczesnej cyfrowej europejskiej bazy 
przemysłowej, która w pełni wykorzysta potencjał odnawialnych źródeł energii oraz 
będzie wysoce energooszczędna, zasobooszczędna i neutralna dla klimatu; mając na 
uwadze, że strategia ta powinna również wzmocnić globalne przywództwo Europy i 
zmniejszyć zależność Unii od innych części świata w strategicznych łańcuchach 
wartości poprzez dywersyfikację i nadanie im bardziej zrównoważonego charakteru, 
unikając delokalizacji przemysłu europejskiego i zachowując jednocześnie otwarty 
rynek;

B. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania gospodarczego w Europie, które grozi pogłębieniem 
nierówności i zaostrzeniem napięć społecznych w Unii, zwłaszcza wśród najsłabszych 
obywateli;

C. mając na uwadze, że konkurencyjność przemysłu i polityka klimatyczna wzajemnie się 
uzupełniają oraz że innowacyjna i neutralna dla klimatu reindustrializacja stworzy 
lokalne miejsca pracy i zapewni konkurencyjność europejskiej gospodarki; mając na 
uwadze, że takie podejście należy zastosować we wszystkich strategiach politycznych 
dotyczących transformacji cyfrowej i ekologicznej;

D. mając na uwadze, że Unia musi uwolnić niewykorzystany potencjał przedsiębiorczości 
poszczególnych grup społecznych, w tym ludzi młodych, migrantów, osób starszych i 
kobiet, wśród których należy ten potencjał w pełni rozwinąć; mając na uwadze, że 
strategia przemysłowa Unii mogłaby stanowić okazję do wsparcia kultury 
przedsiębiorczości wśród grup osób niedostatecznie reprezentowanych lub 
defaworyzowanych oraz do umożliwienia im pełnego udziału w cyfrowej i zielonej 
transformacji;

E. mając na to, że pandemia COVID-19 i wynikające z niej bezprecedensowe pogorszenie 
koniunktury gospodarczej wywarły wpływ na wszystkie sektory gospodarki, w 
szczególności MŚP, a w niektórych sektorach spowodowały wręcz całkowity zastój; 
mając na uwadze, że w tym kontekście szybka i sprawiedliwa naprawa gospodarcza nie 
będzie możliwa w oparciu o dotychczasowy sposób działania, dlatego punktem wyjścia 
każdej zorientowanej na przyszłość strategii przemysłowej powinna być naprawa 
przemysłu oraz zapewnienie długoterminowej globalnej konkurencyjności, w 
szczególności w sektorach rozwijających się i najbardziej dotkniętych środkami izolacji 
związanymi z pandemią COVID-19; 

F. mając na uwadze, że ze względu na nowe długi zaciągnięte w celu przetrwania kryzysu 
gospodarczego prawdopodobnie ulegnie osłabieniu struktura finansowa 
przedsiębiorstw, czego efektem będzie spowolniony wzrost gospodarczy oraz brak 
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możliwości inwestowania w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej w celu 
dwojakiej transformacji w zasobooszczędną gospodarkę cyfrową o obiegu zamkniętym 
i neutralną dla klimatu;

G. mając na uwadze, że w tych okolicznościach Unia potrzebuje strategii przemysłowej 
obejmującej dwa odrębne etapy: jeden koncentrujący się na ożywieniu gospodarki, a 
drugi na jej odbudowie i odporności; mając na uwadze, że ożywienie gospodarcze 
powinno opierać się na zdecydowanym podejściu zrównoważonym pod względem 
społecznym i środowiskowym oraz powinno wspierać odbudowę przemysłu w kierunku 
udanej zielonej i cyfrowej transformacji, z zastrzeżeniem że transformacja ta powinna 
być sprawiedliwa i wspierana przez wykwalifikowaną siłę roboczą;

H mając na uwadze, że sektor przemysłowy w Europie jest silnie ze sobą powiązany i 
istnieją silne wzajemne powiązania między państwami członkowskimi oraz różne 
podejścia do przedsiębiorstw różnej wielkości; mając w związku z tym na uwadze, że 
skoordynowana polityka europejska zapewniająca korzyści całemu łańcuchowi 
produkcji, począwszy od dużych przedsiębiorstw po MŚP, będzie bardziej prowadziła 
do zwiększenia globalnej konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Europy;

I. mając na uwadze, że Unia powinna nadal realizować ambitne wielostronne i 
dwustronne umowy handlowe; mając na uwadze, że przed kryzysem związanym z 
COVID-19 przemysł europejski – jako filar unijnej gospodarki zatrudniający około 32 
mln osób – znajdował się już na rozdrożu, a jego wkład w PKB UE spadł w ciągu 
ostatnich 20 lat z 23 % do 19 %; mając na uwadze, że przemysł europejski stoi obecnie 
w obliczu silnej konkurencji międzynarodowej i często boryka się z coraz bardziej 
protekcjonistycznymi środkami handlowymi z państw trzecich, które nie stosują 
wysokich standardów środowiskowych i społecznych; 

J. mając na uwadze, że nowa europejska strategia przemysłowa musi zapewnić dwojaką 
transformację europejską bazy przemysłowej zapewniającą jej konkurencyjność i 
zrównoważony charakter; mając na uwadze, że transformacja ta stanowi dla Europy 
szansę na zmodernizowanie jej fundamentów przemysłowych, utrzymanie i repatriację 
miejsc pracy i kluczowej produkcji przemysłowej, a także na rozwój umiejętności i 
zdolności niezbędnych do podjęcia globalnych wysiłków na rzecz osiągnięcia celów 
określonych w prawie o klimacie i celów zrównoważonego rozwoju; 

K. mając na uwadze, że strategia musi zapewnić niezbędne ramy regulacyjne 
umożliwiające dwojaką transformację, a także niezbędną infrastrukturę i zasoby 
finansowe; powinna ona również skupić się na zasadzie „efektywność energetyczna 
przede wszystkim”, oszczędności energii i zasobów, odnawialnych i bezemisyjnych i 
niskoemisyjnych technologii energetycznych, obiegu zamkniętego i nietoksyczności; 

L. mając na uwadze, że poza kryzysem związanym z COVID-19 jednym z największych 
wyzwań wymagających wspólnego kompleksowego podejścia pozostają zmiana 
klimatu i degradacja środowiska; mając na uwadze, że emisje przemysłowe UE 
zwiększają całkowitą emisję gazów cieplarnianych w Europie; mając na uwadze, że 
dekarbonizacja energochłonnego przemysłu pozostaje jednym z największych wyzwań 
na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.; mając na 
uwadze, że wszystkie sektory powinny przyczyniać się do osiągnięcia unijnych celów 
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klimatycznych; 

M. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 wyraźnie pokazał kluczową rolę 
zasobów cyfrowych, w tym łączności i sieci, oraz umiejętności cyfrowych jako narzędzi 
umożliwiających pracownikom i przedsiębiorstwom dostosowanie sposobu 
wykonywania zadań i operacji do sytuacji nadzwyczajnej; mając na uwadze, że 
odporność infrastruktury cyfrowej i podnoszenie umiejętności cyfrowych pracowników 
to obszary priorytetowe dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw 
europejskich, zwłaszcza MŚP;

N. mając na uwadze, że nowa strategia przemysłowa Unii powinna koncentrować się na 
większej łączności, zaawansowanych warstwach cyfrowych, przemysłowym internecie 
rzeczy, sztucznej inteligencji, technologiach rejestru cyfrowego, wysokowydajnych 
systemach obliczeniowych i obliczeniach kwantowych; mając na uwadze, że sektor 
cyfrowy przyczyni się również do Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji 
przemysłowej w kierunku neutralności klimatycznej, zarówno jako źródło rozwiązań 
technologicznych i optymalizacji procesów przemysłowych, jak i poprzez poprawę 
efektywności energetycznej i wydajności gospodarki o obiegu zamkniętym w samym 
sektorze cyfrowym;

O. mając na uwadze, że suwerenność i strategiczna autonomia Unii wymagają 
autonomicznej i konkurencyjnej bazy przemysłowej oraz dużych inwestycji w badania 
naukowe i innowacje w celu osiągnięcia wiodącej pozycji w kluczowych technologiach 
prorozwojowych i innowacyjnych rozwiązaniach oraz zapewnienia konkurencyjności 
na całym świecie; mając na uwadze, że strategia przemysłowa Unii powinna 
obejmować plan działania na rzecz wzmocnienia i skrócenia łańcuchów dostaw 
przemysłu europejskiego, a także zwiększenia ich zrównoważonego i zróżnicowanego 
charakteru, w celu ograniczenia nadmiernego uzależnienia od kilku rynków i 
zwiększenia ich odporności; mając na uwadze, że należy również opracować strategię 
inteligentnej relokacji w celu ponownego rozmieszczenia przemysłu w Europie, 
zwiększenia produkcji i inwestycji oraz przeniesienia produkcji przemysłowej w 
sektorach o strategicznym znaczeniu dla Unii;

1. uważa, że przejście na społeczeństwo odporne społecznie, gospodarczo i 
środowiskowo, strategiczne przywództwo i autonomia oraz dobrze funkcjonujący 
jednolity rynek powinny leżeć u podstaw wszystkich strategii Unii; uważa w związku z 
tym, że konieczne jest stworzenie w pełni funkcjonujących i perspektywicznych ram 
prawnych i politycznych opartych na zrozumieniu dynamiki między planem naprawy 
gospodarczej, ambicjami klimatycznymi i cyfrowymi oraz skuteczną strategią 
przemysłową, które połączą różne podejścia, założenia i cele; wzywa Komisję do 
zdefiniowania kompleksowej zmienionej strategii przemysłowej, która zapewni jasne 
ramy polityczne i pewność regulacyjną, a także m.in.: 

a) tworzy warunki dla długoterminowego wzrostu gospodarczego, poprawy 
dobrobytu opartego na innowacjach i globalnej konkurencyjności Unii oraz osiąga 
neutralność klimatyczną;

b) uruchamia odpowiednie środki finansowe, w tym środki na odbudowę;

c) wspiera i zarządza dwojaką transformacją ekologiczną i cyfrową, utrzymując i 
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tworząc wysokiej jakości miejsca pracy;

d) przyczynia się do Europejskiego Zielonego Ładu;

e) zabezpiecza, zwiększa zrównoważony charakter, zapewnia zróżnicowanie i 
cyfryzuje strategiczne łańcuchy wartości, także poprzez promowanie i wspieranie 
handlu międzynarodowego opartego na zasadach;

f) wzmacnia ducha przedsiębiorczości, tworzy otoczenie przyjazne dla biznesu, 
wspiera MŚP oraz zachęca do tworzenia i zwiększania skali przedsiębiorstw, w 
tym przedsiębiorstw typu start-up; 

g) zwiększa strategiczną odporność i autonomię Unii, w tym w zakresie surowców, 
oraz umacnia jej wiodącą pozycję technologiczną;

h) stwarza warunki dla równego rozwoju i zachęca do niego we wszystkich 
regionach Unii, nie pozostawiając nikogo w tyle;

2. apeluje o przyjęcie strategii przemysłowej sprzyjającej włączeniu społecznemu, która 
już na etapie jej opracowywania i wdrażania obejmie wszystkie ekosystemy 
przemysłowe, MŚP, regiony, społeczności i pracowników; jest zdania, że solidna 
strategia przemysłowa może pomóc w niwelowaniu potencjalnych pęknięć i 
wykorzystaniu szans wynikających z dwojakiej transformacji; jest przekonany, że 
polityka przemysłowa Unii powinna móc opierać się na silnym filarze społecznym i 
szybko reagować na społeczne konsekwencje zmian strukturalnych; 

3. uważa, że zasadnicze znaczenie ma inwestowanie w aktywne rynki pracy oraz 
zapewnianie programów edukacyjnych i szkoleniowych mających na celu zaspokojenie 
potrzeb gospodarki; wzywa Komisję do wprowadzenia unijnej polityki, która wyrówna 
liczbę miejsc pracy ewentualnie utraconych w tradycyjnych gałęziach przemysłu 
popytem na siłę roboczą w sektorach transformacji cyfrowej i zielonej; zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do ułatwienia gospodarczej i społecznej rewitalizacji 
obszarów zagrożonych wyludnieniem i ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby nowe 
miejsca pracy zostały utworzone w tych samych regionach, które straciłyby tradycyjne 
gałęzie przemysłu lub zostałyby przejęte przez tych samych pracowników;

4. uważa, że dwojaka transformacja jest szansą dla obszarów zdominowanych przez 
paliwa kopalne – dzięki niej staną one na pierwszej linii innowacji i systemu produkcji 
zgodnego z celami neutralności klimatycznej; w związku z tym wzywa Komisję, by 
dopilnowała, aby transformacja sprzyjała tworzeniu sprawiedliwych i uczciwych 
społecznie miejsc pracy w duchu zasady, by nikt nie pozostał w tyle, i aby towarzyszyło 
jej jednocześnie pełne wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych, poprawa 
standardów socjalnych i życiowych oraz dobre warunkami pracy; podkreśla w związku 
z tym, że każdemu działaniu przyspieszającemu dwojaką transformację powinny 
towarzyszyć odpowiednie strategie polityczne i konkretne działania mające na celu 
zaradzenie negatywnym skutkom zarówno dla regionów, jak i dla osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji;

5. podkreśla, że w tym celu należy położyć nacisk na spójność regionalną i społeczną oraz 
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przewidywanie restrukturyzacji i zarządzanie nią, dostosowane do specyfiki i potrzeb 
lokalnego rynku pracy, w celu ożywienia gospodarczego dotkniętych regionów, a także 
w celu rozwiązania problemu bezrobocia i wsparcia wykorzystania inwestycji 
publicznych, również w kluczowych sektorach szczególnie dotkniętych pandemią, tak 
aby wesprzeć wysokiej jakości miejsca pracy w całej Unii; podkreśla znaczenie udziału 
pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami i zarządzaniu nimi;

6. wzywa do określenia przyszłych umiejętności oraz do zwiększenia inwestycji w zasoby 
ludzkie, edukację, ukierunkowane szkolenia, podnoszenie kwalifikacji i uczenie się 
przez całe życie, tak aby zapewnić ludziom i regionom perspektywy i przyszłe dochody, 
a sektorowi przemysłu wykwalifikowanych pracowników; zauważa, że konkurencyjny 
przemysł zależy w dużej mierze od rekrutacji i zatrzymania wykwalifikowanej siły 
roboczej dysponującej kluczowymi umiejętnościami w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw oraz że należy to wspierać za pomocą 
odpowiedniego finansowania z programu „Cyfrowa Europa” i programu na rzecz 
jednolitego rynku;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz wzmocnienia 
koordynacji polityki edukacyjnej oraz do ogromnych inwestycji publicznych w tej 
dziedzinie w całej Europie; wzywa ponadto Komisję do powołania grupy ekspertów 
zainteresowanych stron, która miałaby za zadanie przewidywanie przyszłych luk w 
kwalifikacjach branżowych i niedoborów takich kwalifikacji, przy pomocy sztucznej 
inteligencji i zasobów cyfrowych, w szczególności możliwości z zakresu dużych 
zbiorów danych;

8. uważa, że nowa długoterminowa strategia dotycząca przyszłości przemysłu w Europie 
powinna przyczynić się do eliminacji luki płacowej oraz luki emerytalnej między 
kobietami a mężczyznami, które nadal wpływają na europejski rynek pracy i 
europejskie społeczeństwo; apeluje do Komisji o należyte uwzględnienie aspektu płci 
przy realizacji europejskiej strategii przemysłowej – zarówno na etapie naprawy, jak i 
na etapie przebudowy i transformacji, w tym przy użyciu narzędzi sporządzanie budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci przy definiowaniu instrumentów finansowych 
wspierających przemysł i wzrost gospodarczy Unii;

9. podkreśla kluczową rolę, jaką przemysł europejski może odegrać w aktywnym 
angażowaniu się na rzecz ambitnych celów środowiskowych, społecznych i 
gospodarczych, w tym w dziedzinie praw człowieka; uważa, że aby to się 
urzeczywistniło, Unia musi przyjąć nadrzędne ramy należytej staranności pozwalające 
przemysłowi określać, śledzić, łagodzić i uwzględniać zagrożenia środowiskowe i 
społeczne, skutki, nadużycia i szkody oraz zapobiegać im w zakresie działalności 
krajowej i globalnej przedsiębiorstw oraz w całym łańcuchu dostaw, w celu 
zapewnienia minimalnych standardów i stworzenia równych warunków działania;

10. uważa, że Unia potrzebuje strategii przemysłowej, która przyczyni się do ożywienia 
przemysłu po obecnym kryzysie gospodarczym, przyciągnie inwestycje, ułatwi dostęp 
do kapitału i pobudzi skuteczną konkurencję; uważa zatem, że zaktualizowana strategia 
powinna obejmować dwa główne powiązane ze sobą etapy: celem pierwszego z nich 
powinna być konsolidacja miejsc pracy, wznowienie produkcji i dostosowanie jej do 
nowych realiów po pandemii COVID-19, a celem drugiego etapu – przebudowa i 
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transformacja;

11. w związku z tym wzywa Komisję do umocnienie odpowiednich już obowiązujących i 
przyszłych przepisów, tak aby nadać priorytet transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także zwiększyć długoterminową konkurencyjność oraz odporność społeczną i 
gospodarczą na obu etapach; ponadto wzywa Komisję do pobudzenia popytu 
wewnętrznego Unii i długoterminowego wzrostu gospodarczego poprzez przyciągnięcie 
większych inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w badania naukowe i 
innowacje, w rozwój nowych zrównoważonych technologii cyfrowych, w tym w 
sektorach wymagających dużego nakładu siły roboczej, w nowe sieci infrastruktury i 
projekty zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu, w efektywność energetyczną i 
zasobooszczędność oraz w gospodarkę o obiegu zamkniętym;

12. wzywa Komisję do przygotowania kompleksowego sprawozdania oceniającego stan 
gospodarki Unii i wykonalność przeprowadzenia dwojakiej transformacji, biorąc pod 
uwagę możliwości dla przemysłu, w tym MŚP, w zakresie czerpania korzyści z synergii 
i zminimalizowania zagrożeń, jakie mogą one stwarzać dla siebie nawzajem, oraz do 
maksymalizacji korzyści; zwraca się do Komisji, aby na podstawie swoich ustaleń 
dostosowała strategię opublikowaną w marcu 2020 r. do obecnej sytuacji i zajęła się 
oboma etapami, i aby skoncentrowała się przy tym na utrzymaniu nacisku na zieloną, 
cyfrową, sprawiedliwą i uczciwą transformację, która zwiększy suwerenność Unii i jej 
autonomię strategiczną;

13. podkreśla, że strategia przemysłowa Unii musi realizować jasno określone cele i – z 
myślą o zapewnieniu pełnej przejrzystości – wzywa Komisję do ustanowienia jasnych, 
jednoznacznych i konkretnych definicji pojęć „strategiczny”, „autonomia”, „autonomia 
strategiczna”, „odporność”, „odporność strategiczna” i innych powiązanych z nimi 
pojęć, tak aby działania podejmowane w odniesieniu do tych pojęć były konkretne oraz 
ukierunkowane na priorytety i cele UE;

14. uważa, że tradycyjne instrumenty ubezpieczeniowe nie wystarczają do pokrycia strat 
związanych z przerwami w działalności gospodarczej spowodowanymi pandemią oraz 
że potrzebne jest ambitne rozwiązanie obejmujące całą UE, służące przewidywaniu 
negatywnych skutków przyszłej pandemii lub kryzysu systemowego dla ludzi, 
przedsiębiorstw i gospodarki oraz zarządzaniu tymi skutkami; wzywa Komisję do 
podjęcia działań na rzecz utworzenia ram obejmujących inwestorów instytucjonalnych, 
państwa członkowskie i UE w celu pokrycia strat wynikających z przerwania 
działalności gospodarczej w przypadku przyszłej pandemii;

15. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą utworzenia nowego 
instrumentu naprawy, tj. Next Generation EU (NGEU), z budżetem w wysokości 750 
mld EUR; ubolewa nad cięciami w programach zorientowanych na przyszłość, 
zaproponowanymi przez Radę Europejską w lipcu 2020 r., zarówno w WRF na lata 
2021-2027, jak i w ramach NGEU, a także wzywa do zwiększenia wydatków z budżetu 
UE na działania związane ze zmianą klimatu do co najmniej 30 % budżetu; uważa, że 
cięcia te osłabią podstawy trwałej i odpornej odbudowy przemysłu Unii oraz będą miały 
negatywny wpływ na osiągnięcie unijnych celów w zakresie neutralności klimatycznej 
do 2050 r., a także na sprawiedliwość społeczną i globalną konkurencyjność; wzywa 
zatem do przyjęcia ambitnego i silniejszego długoterminowego budżetu Unii na lata 



RR\1216571PL.docx 13/103 PE650.700v02-00

PL

2021-2027, który nie będzie niższy od poziomu określonego we wniosku Komisji; w 
związku z tym zwraca uwagę na stanowisko Parlamentu w sprawie reformy systemu 
zasobów własnych Unii, w tym wprowadzenia nowych zasobów, które są lepiej 
dostosowane do głównych priorytetów unijnej polityki i sprzyjają ich realizacji;

16. z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte przez Unię w celu zaradzenia kryzysowi 
związanemu z COVID-19, dokonane przez EBC zasilenie w płynność, podwyższenie 
kapitału EBI dla MŚP oraz inicjatywę SURE na rzecz pomocy państwom 
członkowskim w sfinansowaniu rozwiązań dotyczących skróconego czasu pracy, 
utrzymaniu zatrudnienia i ochronie pracowników; z zadowoleniem przyjmuje 
nadzwyczajne środki finansowe w ramach pomocy państwa przeznaczone na wsparcie 
przedsiębiorstw, które byłyby w innej sytuacji wypłacalne, i pracowników w okresie 
niwelowania negatywnych skutków gospodarczych pandemii; apeluje jednak do 
Komisji o zapewnienie, aby pomoc udzielana na etapie kryzysu była uzasadniona z 
punktu widzenia skutków pandemii, nie prowadziła do zaniku skutecznej konkurencji 
na jednolitym rynku i aby nie pominięto przy jej udzielaniu żadnego sektora 
strategicznego; oczekuje ponadto na terminowy przegląd unijnych zasad pomocy 
państwa w celu zapewnienia państwom członkowskim elastyczności niezbędnej do 
ukierunkowanego wsparcia na rzecz dekarbonizacji przemysłu i cyfryzacji, a w 
szczególności wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele 
związane z energią; podkreśla w związku z tym, że wszelkie zmiany zasad pomocy 
państwa powinny opierać się na ocenie wpływu konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, uwzględniać ewentualne zakłócenia na szczeblu globalnym, a także 
powinny być w pełni spójne z celami Unii w zakresie neutralności klimatycznej i 
ochrony środowiska do 2050 r., uzgodnionymi w unijnym prawie o klimacie;

17. podkreśla, że pomoc państwa powinna być przyznawana wyłącznie przedsiębiorstwom, 
które borykają się z bezpośrednimi skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19, oraz 
że większa elastyczność zasad przyznawania pomocy państwa powinna być 
ograniczona w czasie; w związku z tym wzywa Komisję do zaproponowania 
specjalnego systemu pomocy państwa ukierunkowanego na wspieranie sektorów, które 
najbardziej ucierpiały z powodu środków nadzwyczajnych związanych z COVID-19, 
takich jak przemysł motoryzacyjny, turystyka, lotnictwo, a także przemysł stalowy i 
metalowy; wzywa Komisję do określenia wspólnych minimalnych wymogów dla 
przedsiębiorstw otrzymujących pomoc finansową, aby uniknąć dalszych rozbieżności 
między poszczególnymi kryteriami krajowymi; podkreśla, że otrzymana pomoc 
publiczna powinna służyć do ochrony miejsc pracy i dostosowania działalności 
korzystających z niej przedsiębiorstw do celów Unii w zakresie neutralności 
klimatycznej i ochrony środowiska;

18. podkreśla, w kontekście pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, znaczenie udzielania 
wsparcia przedsiębiorstwom, które przestrzegają obowiązujących układów zbiorowych 
i nie są zarejestrowane w rajach podatkowych;

19. podkreśla ponadto, że wszelka pomoc państwa przyznawana w ramach polityki 
przemysłowej lub innej strategii politycznej powinna być zgodna ze wspólną „zasadą 
równoważenia”, tak aby zapewnić równe warunki działania, zapobiec wszelkim 
formom dumpingu podatkowego w Unii oraz uniknąć zakłóceń konkurencji;
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20. wzywa Komisję do opracowania jasnego, spójnego i dostępnego podejścia do definicji 
rynku w sprawach dotyczących konkurencji w różnych gałęziach przemysłu; podkreśla 
ponadto potrzebę zapewnienia wystarczającej szybkości działania, przejrzystości i 
proporcjonalności ram administracyjnych i proceduralnych unijnych postępowań z 
zakresu konkurencji, w szczególności w przypadku kontroli łączenia przedsiębiorstw w 
Unii;

21. zachęca Komisję do opracowania systemu sprawozdań dotyczących wpływu 
protekcjonizmu państw trzecich na przemysł Unii, a także do regularnej oceny 
konkurencyjności poszczególnych sektorów unijnego przemysłu w porównaniu z jego 
głównymi konkurentami na świecie oraz do podjęcia szybkich działań, jeżeli konieczne 
będą dostosowania unijnych przepisów;

22. wzywa Komisję, aby w związku z gruntowną zmianą światowego kontekstu 
gospodarczego dokonała przeglądu unijnych przepisów antymonopolowych i dążyła do 
osiągnięcia równowagi między potrzebą radzenia sobie z globalną konkurencją a 
ochroną łańcucha dostaw i konsumentów przed potencjalnymi negatywnymi skutkami 
bardziej skoncentrowanego rynku wewnętrznego;

23. uważa, że programy gospodarcze wprowadzane w poszczególnych państwach 
członkowskich w celu wsparcia MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i innych 
przedsiębiorstw w sytuacji krótkoterminowego niedoboru gotówki są przydatne, lecz 
mogą w niektórych przypadkach zwiększyć poziom zadłużenia tych podmiotów; w tym 
kontekście wzywa Komisję do wspierania unijnych i krajowych programów 
zachęcających do zwiększania kapitału oraz do większego ożywienia gospodarczego;

24. apeluje do Komisji o przywrócenie i odświeżenie ducha programu Small Business Act 
poprzez inicjatywy mające w szczególności na celu wspieranie mikro- i małych 
przedsiębiorstw ze względu na fakt, że „uniwersalne” środki nierzadko nie są 
dostosowane do potrzeb mikroprzedsiębiorstw i MŚP; uważa, że MŚP najbardziej 
potrzebują środków wspomagających ad hoc, które umożliwiają im uniknięcie 
przeszkód biurokratycznych i zapewniają przedsiębiorstwom niezbędny poziom 
płynności poprzez skuteczne i dostępne narzędzia, w ramach których stosuje się szybkie 
i sprawne procedury przyjazne dla MŚP; podkreśla, że poziom płynności wielu MŚP nie 
pozwoli im na inwestowanie w zrównoważoną transformację cyfrową;

25. podkreśla, że unijne programy finansowania mają wpływ na zwiększenie poziomu 
długoterminowego wzrostu przedsiębiorstw korzystających z pomocy, ale podkreśla 
również, że przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, napotykają poważne trudności w 
dostępie do unijnego finansowania; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby 
podążała dotychczasową ścieżką współfinansowania krajowych tymczasowych 
programów ulg podatkowych mających na celu wspieranie inwestycji w technologie 
cyfrowe i środowiskowe;

26. ponownie podkreśla znaczenie środków wsparcia ad hoc skierowanych do MŚP 
obejmujących mocne wsparcie finansowe w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; zachęca Komisję, by rozważyła utworzenie programu bonów dla MŚP w 
celu wsparcia ich wysiłków, w tym na rzecz modernizacji przestarzałego sprzętu, 
zwiększenia transferu wiedzy i określenia najskuteczniejszych zastosowań technologii, 
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takich jak sztuczna inteligencja w przemyśle, oraz podnoszenia kwalifikacji siły 
roboczej o natychmiastowo niezbędne umiejętności umożliwiające zdalną kontrolę 
aktywów, monitorowanie produkcji i współpracę pracowników, a także 
zrównoważonych pod względem środowiskowym modeli biznesowych, podejść do 
gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywności energetycznej i zasobooszczędności, 
czyli obszarów, w których cyfrowe know-how jest często najważniejsze i umożliwia 
MŚP utrzymanie konkurencyjności;

27. zgadza się, że nadal istnieje znaczna luka między dużymi przedsiębiorstwami a MŚP w 
odniesieniu do włączania technologii cyfrowych do ich działalności gospodarczej, a 
także luka między podmiotami znajdującymi się w czołówce i tymi pozostającymi w 
tyle pod względem innowacji; podkreśla potrzebę zwiększenia możliwości MŚP w 
zakresie ich zdolności do absorpcji innowacyjnych technologii i zmniejszenia 
nierównowagi cyfrowej pod względem infrastruktury w mniejszych miastach oraz na 
obszarach wiejskich i oddalonych; w związku z tym wzywa Komisję do dalszego 
wspierania europejskich centrów innowacji cyfrowych, które dzięki znajomości 
lokalnych ekosystemów mogą stanowić bardzo skuteczny sposób zmniejszenia 
przepaści cyfrowej;

28. uważa, że przedsiębiorstwa gospodarki społecznej powinny być w pełni zaangażowane 
w wyniki strategii przemysłowej, ponieważ tworzą one wartość publiczną, a także 
istotnie przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych, w których prowadzą 
działalność; wzywa w związku z tym Komisję do wzięcia pod uwagę specyfiki tej 
kategorii przedsiębiorstw podczas projektowania instrumentów finansowych i 
programów pracy w celu wsparcia ich dostępu do finansowania;

29. podkreśla, że istnieją szczególne okoliczności, które sprawiają, że zrównoważone pod 
względem gospodarczym przejście na w pełni cyfrową gospodarkę neutralną dla 
klimatu szczególnie wpisuje się w środki naprawcze mające na celu szybkie pobudzenie 
popytu konsumpcyjnego i zwiększenie zatrudnienia; podkreśla, że fakty świadczą o 
tym, iż zielone i cyfrowe projekty przyczyniają się do powstania większej liczby miejsc 
pracy, zapewniają wyższe krótkoterminowe zwroty na każde wydatkowane euro i 
prowadzą do zwiększenia oszczędności w perspektywie długoterminowej w 
porównaniu z tradycyjnymi bodźcami fiskalnymi, ponieważ szybko można zwiększyć 
ich skalę ze względu na łatwo dostępną technologię (np. odnawialne źródła energii), 
angażują MŚP i sprzyjają lokalnej gospodarce, wywierając silny wpływ na zatrudnienie, 
a więc szybko zwiększają dochód rozporządzalny konsumentów (np. dzięki 
efektywności energetycznej), a także są mniej narażone na wstrząsy zewnętrzne, a tym 
samym przyczyniają się do bardziej odpornej naprawy społecznej i gospodarczej;

30. uważa, że aby pomóc w identyfikowaniu inwestycji o dużym pozytywnym wpływie na 
środowisko i społeczeństwo, systematyka UE, o ile jest dostępna, określa ramy na 
potrzeby określenia stopnia, w jakim inwestycja jest zrównoważona środowiskowo, 
oraz zapewnienia, aby nie doszło do znacznej szkody pod względem celów 
środowiskowych i społecznych;

31. uważa, że Unia potrzebuje innowacyjnej strategii przemysłowej, która przyspieszy 
cyfryzację naszego przemysłu i MŚP, w tym sektorów tradycyjnych, zwiększy potencjał 
przemysłowy Unii w odniesieniu do cyfrowej infrastruktury krytycznej i możliwości, a 
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także umocni jednolity rynek cyfrowy i jednolity rynek danych; jest zdania, że Unia 
musi wspierać automatyzację i cyfryzację know-how i szkoleń w przedsiębiorstwach 
oraz inwestować w sprzęt cyfrowy (sprzęt i oprogramowanie), a także zwracać 
szczególną uwagę na zachęcanie kobiet do udziału w procesie cyfryzacji oraz na 
modernizację i doskonalenie systemów szkoleń i umiejętności; podkreśla znaczenie 
programu „Cyfrowa Europa” i przyspieszenia przyjmowania technologii 
prorozwojowych i nowych technologii w sektorach przemysłu; zachęca do tworzenia 
ośrodków innowacji cyfrowych w całej Unii;

32. wzywa Komisję i państwa członkowskie do inwestowania między innymi w gospodarkę 
opartą na danych, sztuczną inteligencję ukierunkowaną na człowieka, inteligentną 
produkcję, internet rzeczy, mobilność, superkomputery, inżynierię oprogramowania i 
technologię, chmurę, technologię kwantową, odporne, przystępne cenowo i bezpieczne 
sieci 5G i 6G, technologie rozproszonego rejestru, robotykę, baterie i internet 
satelitarny; w związku z tym wzywa państwa członkowskie i Komisję do zapewnienia 
terminowego wdrożenia odpowiednich kluczowych środków zalecanych w zestawie 
narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G, a w szczególności do stosowania, 
w stosownych przypadkach, odpowiednich ograniczeń dotyczących dostawców 
wysokiego ryzyka w odniesieniu do kluczowych aktywów wskazanych jako krytyczne 
i wrażliwe w unijnej skoordynowanej ocenie ryzyka;

33. podkreśla kluczową rolę sektora cyfrowego pod względem przyczyniania się do 
transformacji sektora przemysłu zarówno jako źródła rozwiązań z zakresu czystej 
technologii, jak i optymalizacji procesów przemysłowych, oraz pod względem 
minimalizowania jej wpływu na środowisko; biorąc pod uwagę wysokie zużycie energii 
i zasobów związanych z ICT, zwraca się do Komisji o ocenę potencjalnego wpływu 
ogromnego rozwoju rozwiązań cyfrowych na środowisko przy jednoczesnym 
zapewnieniu wiodącej pozycji Europy w wysoce efektywnych energetycznie 
technologiach cyfrowych i ośrodkach przetwarzania danych o obiegu zamkniętym; 
apeluje do Komisji, by zaproponowała konkretne możliwości, dzięki którym 
rozwiązania cyfrowe służyłyby transformacji ekologicznej, oraz by opracowała 
metodykę monitorowania i ilościowego określania coraz większego wpływu technologii 
cyfrowych na środowisko;

34. podkreśla, że dane odgrywają kluczową rolę w transformacji przemysłu europejskiego, i 
zwraca uwagę na znaczenie inteligentnego wzrostu produkcji i cyfryzacji; wzywa 
Komisję do wdrożenia jednolitego europejskiego środowiska cyfrowego i 
informatycznego oraz do zapewnienia i promowania interoperacyjności, a także dostępu 
i przepływu bezpiecznych danych i oprogramowania w Unii i między sektorami, w 
przedsiębiorstwach każdej wielkości i między instytucjami publicznymi; wzywa 
ponadto Komisję do zapewnienia wiodącej pozycji Europy w ustalaniu norm 
zorientowanych na przyszłość oraz tworzeniu zorientowanych na przyszłość narzędzi i 
infrastruktur służących do przechowywania i przetwarzania danych oraz łączenia 
europejskich danych w kluczowych sektorach, z ogólnounijnymi wspólnymi i 
interoperacyjnymi przestrzeniami danych; w związku z tym wzywa Komisję do 
skupienia się w szczególności na projektach mających na celu zarządzanie danymi i ich 
etykietowanie, normalizację formatów danych i bezpieczeństwo danych, do 
opracowywania i przetwarzania danych na terytorium europejskim, w szczególności 
danych pochodzących od organów publicznych, do stworzenia lepszego systemu 



RR\1216571PL.docx 17/103 PE650.700v02-00

PL

opodatkowania cyfrowego, w którym opodatkowane są zyski, a przedsiębiorstwa mają 
dobry kontakt z użytkownikami, oraz do dalszego rozwijania europejskich norm i 
certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, tak aby zapewnić większą 
konkurencyjność, wesprzeć przełomowe technologie, w szczególności w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej, w tym poprzez przegląd dyrektywy w sprawie sieci i 
bezpieczeństwa cybernetycznego oraz poprzez ustanowienie przepisów dotyczących 
cyberbezpieczeństwa; apeluje także do Komisji, aby zapewniła uczciwą platformę 
nawiązywania relacji biznesowych, która umożliwi przedsiębiorstwom w Unii, 
zwłaszcza MŚP, skuteczne wykorzystywanie danych generowanych na platformach; 

35. uznaje znaczenie europejskiego podejścia do gospodarki opartej na danych, która jest 
przejrzysta, niezawodna, interoperacyjna i ukierunkowana na człowieka; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do stopniowego zmniejszania fragmentacji 
poszczególnych strategii krajowych oraz do zajęcia się problemem braku równowagi 
siły rynkowej w celu wsparcia ogólnounijnego przepływu danych, interoperacyjności, 
zarządzania danymi, ochrony i (ponownego) wykorzystania;

36. podkreśla konieczność przyjęcia europejskich ram prawnych dotyczących sztucznej 
inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii, w których odniesiono by się do 
przestrzegania zasad etycznych i praw podstawowych przy ich opracowywaniu, 
wprowadzaniu i wykorzystywaniu, jak również do kwestii bezpieczeństwa i 
odpowiedzialności; podkreśla, że aby zapewnić zarówno obywatelom, jak i 
przedsiębiorstwom, także tym spoza Europy, konkretne wytyczne i pewność prawa, 
innowacyjność i konkurencyjność przemysłu w Europie będzie wymagać ram 
horyzontalnych odzwierciedlających wartości i zasady Unii;

37. uważa, że należy starannie rozważyć wszelkie działania ustawodawcze w kontekście 
zmiany obecnie obowiązujących ram praw własności intelektualnej (IPR), ponieważ 
mogłyby one mieć znaczny wpływ na wciąż słabą i rozwijającą się unijną gospodarkę 
opartą na danych; jest zdania, że nie powinno istnieć prawo własności oparte na 
własności intelektualnej dotyczące danych nieosobowych wykorzystywanych i 
generowanych przez technologie takie jak sztuczna inteligencja;

38. wzywa Komisję do uwzględnienia w planie naprawy konkretnych środków mających na 
celu przyciągnięcie przemysłu do Europy, zwiększenie, umocnienie i wspieranie 
delokalizacji i dywersyfikacji europejskiego przemysłu pod względem jego 
strategicznego znaczenia oraz, z punktu widzenia neutralności klimatycznej, skrócenie i 
zróżnicowanie łańcuchów dostaw; w tym kontekście podkreśla znaczenie zapewnienia, 
by Unia produkowała wystarczającą ilość towarów strategicznych, takich jak sprzęt 
medyczny i paramedyczny lub energia ze źródeł odnawialnych, tak aby była ona 
samowystarczalna w czasach kryzysu, a także zachęca do stosowania zachęt do 
osiągnięcia tego celu, takich jak wymóg większego udziału produkcji lokalnej 
(UE/EOG) w sektorach otrzymujących tymczasową pomoc;

39. ma świadomość ryzyka, że kryzys związany z COVID-19 doprowadzi do wzrostu 
nacjonalizmu gospodarczego i protekcjonizmu, co stanowi poważne wyzwanie dla 
wolnego handlu opartego na zasadach i globalnych łańcuchów wartości ze względu na 
renacjonalizację produkcji i rozpad tych łańcuchów; w związku z tym wzywa 
zainteresowane strony do zróżnicowania i skrócenia łańcuchów dostaw, aby zwiększyć 
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ich zrównoważony charakter i ograniczyć podatność na zagrożenia;

40. w związku z tym wzywa Komisję do opowiedzenia się za otwartym i opartym na 
zasadach wielostronnym systemem handlowym, który byłby spójny z globalnymi 
wysiłkami na rzecz powstrzymania zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej 
oraz z wysokimi standardami środowiskowymi i społecznymi Unii, poprawiał dostęp 
unijnych przedsiębiorstw do rynków międzynarodowych i zapobiegał nadużywaniu 
władzy rynkowej przez silne podmioty międzynarodowe; jest zdania, że w tym 
kontekście Unia powinna w stosownych przypadkach wykorzystać politykę konkurencji 
wobec przedsiębiorstw z państw trzecich, stosować środki ochrony handlu (TDI) w 
sposób bardziej asertywny, tak aby systematycznie zwalczać nieuczciwe praktyki 
dumpingowe i subsydia oraz umocnić istniejący system TDI;

41. wzywa Komisję do natychmiastowego zaproponowania tymczasowego zakazu 
zagranicznych przejęć przedsiębiorstw europejskich w strategicznych sektorach przez 
przedsiębiorstwa państwowe lub przedsiębiorstwa powiązane z rządami państw 
trzecich; wzywa ponadto Komisję do rozważenia wzajemności w dostępie do rynku, do 
umocnienia i systematycznego skanowania unijnych ram monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (BIZ) w celu ochrony dostępu do strategicznych sektorów 
przemysłu, infrastruktury, kluczowych technologii wspomagających oraz innych 
aktywów w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, a także do blokowania 
wrogich przejęć w celu ochrony konkurencyjności i zmniejszenia zakłóceń na 
jednolitym rynku; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym białą księgę w sprawie 
wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi; wzywa do znacznego 
umocnienia i szybkiego przyjęcia rozporządzenia nr 654/2014 (rozporządzenie w 
sprawie egzekwowania przepisów); podkreśla, że jest to ważne narzędzie ochrony 
interesów Unii w sytuacjach, gdy państwa trzecie przyjmują niezgodne z prawem środki 
mogące negatywnie wpłynąć na unijne przedsiębiorstwa;

42. apeluje do Rady o dalsze postępy w negocjacjach w sprawie instrumentów dotyczących 
udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym, przewidujących 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy; wzywa Komisję do zaproponowania 
odpowiednich instrumentów prawnych, które zaradziłyby zakłóceniom powodowanym 
na jednolitym rynku, w tym w procedurach udzielania zamówień publicznych; w tym 
kontekście wzywa Komisję do rozważenia przyznania pierwszeństwa 
przedsiębiorstwom posiadającym i utrzymującym siedzibę główną, produkcję i 
zatrudnienie na terytorium Unii; zwraca się do Komisji, aby – wobec braku silnego 
instrumentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym i skutecznych globalnych przepisów dotyczących dostępu do 
zamówień publicznych – zbadała ona możliwość wprowadzenia środków wspierających 
europejskich producentów, zwłaszcza MŚP, którzy borykają się z coraz większą 
konkurencją ze strony krajów wschodzących, które nie przestrzegają wspólnych zasad 
handlu międzynarodowego i społecznych norm środowiskowych;

43. uważa, że kompleksowe podejście do strategii przemysłowej obejmującej wszystkie 
strategie politycznych Unii może odgrywać ważną rolę w dyplomacji gospodarczej i 
„przemysłowej”; zachęca Komisję do aktywnego wykorzystywania sieci unijnych izb 
handlowych w państwach trzecich do tworzenia nowych partnerstw biznesowych;



RR\1216571PL.docx 19/103 PE650.700v02-00

PL

44. z zadowoleniem przyjmuje ambitny plan stworzenia wiodących rynków w zakresie 
technologii zrównoważonych pod względem środowiskowym, technologii cyfrowych i 
innowacyjnych rozwiązań; uważa, że finansowanie badań naukowych i innowacji ma 
zasadnicze znaczenie dla innowacyjnych projektów przemysłowych i zdolności 
cyfrowych; sądzi również, że powinno to iść w parze z prowadzoną obecnie przez 
Komisję analizą wytycznych dotyczących ważnych projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI); uważa, że odporność i 
autonomię strategiczną należy uznać za kryteria definiujące oraz że projekty IPCEI 
powinny być zgodne z unijnymi celami neutralności klimatycznej i cyfrowej; wzywa 
Komisję do zwiększenia przejrzystości wdrażania projektów IPCEI oraz do 
zapewnienia udziału MŚP; wzywa ponadto Komisję do przyspieszenia działań 
europejskich przywódców lub ekosystemów w strategicznych sektorach przemysłu, 
które są w stanie konkurować na skalę globalną i przyczynią się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej gospodarki i wiodącej pozycji cyfrowej bez powodowania 
zakłóceń konkurencji w Unii ani podważania zaufania do otwartości rynku i dostępu do 
niego; 

45. wzywa Komisję, aby kontynuowała prace nad łańcuchami wartości przez podjęcie 
odpowiednich dalszych kroków w związku z działaniami zaproponowanymi dla sześciu 
strategicznych łańcuchów wartości określonych przez Strategiczne Forum ds. projektów 
IPCEI oraz aby stworzyła przejrzyste warunki składania wniosków dotyczących 
wspólnych projektów IPCEI, które byłyby jednolite we wszystkich państwach 
członkowskich, aby przynosiły korzyści całej UE; wzywa Komisję, aby w obecnym 
kryzysie inwestowała w projekty o wyraźnej europejskiej wartości dodanej oraz 
uprościła procedury administracyjne, rozszerzyła kryteria kwalifikowalności kosztów i 
zwiększyła finansowanie;

46. uznaje, że filarem pierwszego etapu odbudowy przemysłu europejskiego po pandemii 
COVID-19 jest inicjatywa Next Generation EU; wzywa Komisję do zapewnienia 
szybkiego wdrożenia funduszu i domaga się pełnego zaangażowania Parlamentu w 
proces podejmowania decyzji i wdrażania, aby zagwarantować demokratyczną 
rozliczalność oraz jak największą przejrzystość i kontrolę parlamentarną; aby zapewnić 
skuteczną koncentrację 750 mld EUR na wstępie, domaga się, by Next Generation EU:

a. obejmował cele w zakresie inwestycji społecznych, zrównoważonych i 
cyfrowych, które pozwolą zminimalizować szkodliwe skutki i zmaksymalizować 
korzyści w wymiarze klimatycznym, środowiskowym i społecznym;

b. koncentrował się w szczególności na MŚP, które najbardziej ucierpiały w wyniku 
kryzysu związanego z COVID-19, i wspierał ich dostęp do finansowania;

c. był w miarę możliwości zarządzany bezpośrednio przez Komisję w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi i za pośrednictwem programów 
europejskich z myślą o większej koordynacji działań, aby lepiej oddziaływać na 
rynek globalny i zapewnić jak największą przejrzystość i kontrolę parlamentarną, 
a także uniknąć wewnętrznych i zewnętrznych zakłóceń na jednolitym rynku;

d. uwzględniał specyfikę państw członkowskich, które w różny sposób odczuwają 
skutki kryzysu;
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e. rozdzielał pomoc finansową między poszczególne ekosystemy przemysłowe, w 
tym mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, skutków społecznych, wyzwań, przed którymi stoją, oraz wysokości 
krajowego wsparcia finansowego otrzymanego już w ramach krajowych 
programów pomocy, z uwzględnieniem wzajemnych zależności strukturalnych 
między poszczególnymi łańcuchami wartości; uwzględniał wnioski płynące z 
poprzedniego wsparcia publicznego w reakcji na kryzys finansowy i gospodarczy 
z lat 2008–2009 oraz z jego wpływu na odporność i długoterminowe ożywienie 
gospodarcze i społeczne; uwzględniał potrzebę uzależnienia funduszu od 
kryteriów gwarantujących, że środki finansowe nie zostaną wykorzystane na 
spłatę starych długów lub utrzymanie przestarzałej technologii, oraz że 
przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do długoterminowego wzrostu i mają 
duży potencjał ożywienia gospodarki, otrzymują wsparcie; miał na uwadze to, że 
wydatki na odbudowę powinny być również skierowane do sektorów przyjaznych 
dla klimatu i innowacji, o wysokim wskaźniku zwielokrotnienia, które przyczynią 
się do przyszłej odporności gospodarczej UE;

f. wspierał krajowe programy fiskalne stwarzające zachęty do inwestycji 
kapitałowych w sektorze prywatnym oraz umożliwiające przedsiębiorstwom 
konwersję na kapitał części pożyczek udzielonych przez Fundusz;

g. przyznawał specjalne środki finansowe przedsiębiorstwom, w szczególności 
MŚP, mikroprzedsiębiorstwom i przedsiębiorstwom typu start-up, które 
dysponują biznesplanami i prowadzą działania obejmujące kluczowe innowacje, 
technologie i usługi, w tym postępy w transformacji cyfrowej i ekologicznej, lub 
których działalność jest niezbędna dla strategicznej autonomii Unii w sektorach 
krytycznych, ze szczególnym uwzględnieniem usprawnienia obiegu zamkniętego, 
zasobooszczędności i efektywności energetycznej oraz przejścia na odnawialne 
źródła energii; przyczynił się do zwiększenia odporności i zmniejszenia 
uzależnienia naszych łańcuchów dostaw przez repatriację produkcji, 
dywersyfikację i wzmocnienie ich, unikając przy tym dyskryminacji 
przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji nadzwyczajnej, które wymagają 
wsparcia w okresie transformacji;

h. przyznawał wsparcie finansowe dużym przedsiębiorstwom, które mają 
wiarygodne plany przejścia na neutralny dla klimatu model biznesowy;

i. wzmacniał program gwarancji EBI i zapewniał jego komplementarność wobec 
programów krajowych, tak aby stanowił on cenne uzupełnienie i spotęgował ich 
oddziaływanie w terenie;

j. zapewniał preferencyjne traktowanie przedsiębiorstw, które zobowiązują się do 
przejrzystości, zapewniają widoczność unijnego finansowania, wprowadzają 
systemy zachęcające pracowników do udziału w sprawach dotyczących 
przedsiębiorstwa oraz wypełniają swoje obowiązki w zakresie sprawozdawczości 
niefinansowej;

47. podkreśla potrzebę wspierania zrównoważonej i sprawiedliwej odbudowy, 
zapewniającej dobrobyt obywateli po kryzysie związanym z COVID-19; jest zdania, że 
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fundusz powinien wspierać zrównoważony rozwój i konkurencyjność europejskiego 
przemysłu, a także gwarantować uczciwą i sprawiedliwą cyfrową i ekologiczną 
transformację przemysłu;

 48. uważa, że równolegle z obecnym kryzysem Unia powinna przygotować i przewidzieć 
drugi etap swojej strategii przemysłowej, aby zapewnić konkurencyjność, 
zrównoważenie środowiskowe i transformację cyfrową swojego przemysłu oraz 
umożliwić osiągnięcie długoterminowej odporności w sposób odpowiedzialny 
społecznie; przypomina, że rola państw członkowskich będzie miała kluczowe 
znaczenie dla pomyślnej odbudowy przez wykorzystanie ograniczonych zasobów UE 
oraz że polityka przemysłowa powinna stać się przekrojowym zadaniem Komisji;

49. jest zdania, że Unia potrzebuje strategii przemysłowej obejmującej ochronę zdrowia 
środowiskowego i różnorodności biologicznej oraz podkreśla potrzebę przyspieszenia 
neutralnej dla klimatu transformacji naszego przemysłu; podkreśla, że inwestycje muszą 
być zgodne z celami neutralności klimatycznej na 2050 r., ponieważ w przeciwnym 
razie istnieje ryzyko stworzenia aktywów osieroconych i efektu „lock-in” w przypadku 
technologii opartych na paliwach kopalnych i szkodliwych dla środowiska;

50. podkreśla, że prawdziwie skuteczną europejską strategię przemysłową i powiązaną 
politykę należy budować w oparciu o ambitne działania i cele w dziedzinie klimatu na 
podstawie prawa o klimacie, zapewniając plan działania który ukształtuje przemysł 
przyszłości, a wszystkie sektory przyczynią się do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej jak najwcześniej, a najpóźniej do 2050 r.;

51. podkreśla potrzebę dostosowania nowej strategii przemysłowej do celu gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r., jednocześnie zwracając uwagę, że europejska polityka 
klimatyczna musi opierać się na dowodach;

52. podkreśla, że rynki krajowe i światowe mają znaczny potencjał w zakresie technologii 
bezemisyjnych i niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonych 
produktów, procesów i usług w całym łańcuchu wartości, od surowców po sektory 
energochłonne, produkcję i sektor usług przemysłowych; uważa ponadto, że prawo o 
klimacie w znacznym stopniu przyczyni się do usprawnienia wysiłków na rzecz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r., określając w przepisach 
Unii cele klimatyczne na lata 2030 i 2050; uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy polityki, aby zapewnić spójność wszystkich strategii 
politycznych Unii oraz zagwarantować inwestorom długoterminową pewność i 
przewidywalność regulacji, a także spójne, przejrzyste i inkluzywne podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
przewidywalnej strategii na rzecz przemysłu europejskiego;

53. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane forum przemysłowe; wzywa Komisję do 
poczynienia postępów w jego tworzeniu i do nawiązania w jego ramach dialogu z 
wyważoną reprezentacją wszystkich odpowiednich ekspertów naukowych, organizacji i 
zainteresowanych stron, w tym społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 
konsumenckich i związków zawodowych, do stałego monitorowania postępów 
poszczególnych sektorów przemysłu na szczeblu UE w odniesieniu do celów 
neutralności klimatycznej, które należy osiągnąć najpóźniej do 2050 r., oraz do 
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regularnego składania sprawozdań na ten temat, a także do doradzania Komisji w 
sprawie wkładu i spójności inwestycji z celami UE w zakresie środowiska i klimatu, 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zarządzania unią energetyczną; 

54. uważa, że wszystkie sektory powinny wnieść wkład w osiągnięcie celów klimatycznych 
Unii, i w związku z tym podkreśla znaczenie, jakie ma dla Komisji opracowanie 
strategii dla poszczególnych sektorów, określających działania niezbędne do osiągnięcia 
tych celów i zapewnienia spójności polityki; wzywa do szybkiego wycofania paliw 
kopalnych oraz podkreśla potrzebę stworzenia wysoce wydajnego i neutralnego dla 
klimatu systemu energetycznego po cenach konkurencyjnych w skali światowej; 
podkreśla rolę czystych, zrównoważonych i przystępnych cenowo surowców i energii w 
transformacji w kierunku gospodarek wysoce energooszczędnych i neutralnych dla 
klimatu; podkreśla potrzebę zagwarantowania, że korzystanie ze źródeł energii takich 
jak gaz ziemny będzie miało charakter wyłącznie przejściowy, biorąc pod uwagę cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.; podkreśla, że dalsza 
integracja rynku energii UE będzie odgrywać ważną rolę w zwiększaniu przystępności 
cenowej i bezpieczeństwa dostaw energii; podkreśla w związku z tym, że należy 
przyspieszyć rozwój zdolności w zakresie energii odnawialnej i włączanie jej do 
koszyka energetycznego oraz ułatwić wdrażanie produkcji wodoru w oparciu o 
odnawialne źródła energii jako potencjalnej przełomowej technologii w sektorach, w 
których redukcja emisji jest problematyczna; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
sojuszu na rzecz czystego wodoru i sojuszu niskoemisyjnych gałęzi przemysłu; 
podkreśla, że należy przyspieszyć badania nad produkcją wodoru i paliw ekologicznych 
na dużą skalę, technologiami obniżania emisyjności, takimi jak infrastruktura do 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w procesach przemysłowych, 
instalacje bioenergetyczne i zakłady wytwórcze, z myślą o transformacji energetycznej, 
a także analizę możliwości wykorzystania geotermalnych źródeł energii; ponownie 
podkreśla, że wymaga to dostępności na dużą skalę przystępnej cenowo i czystej energii 
i infrastruktury wspierającej, zgodnie z potrzebami sektorów energochłonnych w 
zakresie obniżania emisyjności;

55. wzywa instytucje Unii, państwa członkowskie, regiony, przemysł i wszystkie inne 
zainteresowane podmioty do współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej 
w Europie, stworzenia w Unii wiodących rynków technologii i innowacji 
oddziałujących na klimat oraz priorytetowego traktowania inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną; apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby lepiej wykorzystywano EBI, 
będący „bankiem klimatycznym” Unii, do zwiększenia zrównoważonego finansowania 
na rzecz sektora publicznego i prywatnego oraz wspomagania przedsiębiorstw w 
procesie obniżania emisyjności;

56. podkreśla, że wprowadzenie na szeroką skalę konkurencyjnych kosztowo zdolności 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest konieczne we wszystkich sektorach 
gospodarki; uznaje, że Unia posiada łącznie 40 % patentów w dziedzinie energii ze 
źródeł odnawialnych, oraz podkreśla, że powinna pozostać liderem w obszarze 
przełomowych technologii energii odnawialnej; podkreśla w związku z tym, że potrzeba 
opracowania solidnej polityki przemysłowej dotyczącej odnawialnych źródeł energii, 
obejmującej politykę zarówno po stronie popytu, jak i podaży i umożliwiającej 
integrację sektora energii odnawialnej, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
Europie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii, przywództwa 
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technologicznego i strategicznej autonomii; wzywa Komisję do uznania technologii 
energii odnawialnej za kluczowy strategiczny łańcuch wartości i ekosystem 
przemysłowy kwalifikujący się do finansowania z Instrumentu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych, a także do zapewnienia im odpowiedniej reprezentacji na 
nadchodzącym forum przemysłowym; podkreśla potrzebę opracowania środków 
wsparcia na rzecz rozwoju technologii energii odnawialnej w Europie oraz zapewnienia 
równych warunków działania producentom unijnym i pozaunijnym;

57. podkreśla, że konkurencyjność przemysłu europejskiego wymaga wydajnej, 
zrównoważonej i w pełni połączonej sieci infrastruktury transportowej, cyfrowej i 
energetycznej; apeluje o opracowanie długoterminowej polityki inwestycyjnej na rzecz 
wyposażenia i modernizacji infrastruktury oraz zmniejszania barier administracyjnych, 
które hamują szybki rozwój sieci transeuropejskich; apeluje o zwiększenie finansowania 
Instrumentu „Łącząc Europę” w jego trzech sektorach, aby pobudzić inwestycje w 
infrastrukturę, wzajemne połączenia, transformację cyfrową i inteligentne sieci 
energetyczne, zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu; ponadto podkreśla 
potrzebę przyspieszenia projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz możliwie najszybszego przeglądu rozporządzenia w sprawie transeuropejskich 
sieci energetycznych (TEN-E).

58. podkreśla potencjał gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowym poziomie emisji 
zanieczyszczeń w zakresie modernizacji gospodarki Unii, zmniejszania jej zużycia 
energii i zasobów, priorytetowego traktowania zapobiegania powstawaniu odpadów, 
tworzenia zachęt do innowacji oraz przekształcania całych sektorów przemysłu i ich 
łańcuchów wartości, produktów, procesów produkcyjnych i modeli biznesowych, a tym 
samym wspierania dematerializacji i detoksykacji gospodarki Unii i ograniczania 
zależności Europy od surowców pierwotnych, przy jednoczesnym zachęcaniu do 
innowacji, w tym tworzenia rynków dla bezemisyjnych, niskoemisyjnych i 
odnawialnych rozwiązań zastępujących produkty i materiały oparte na paliwach 
kopalnych, oraz rozwijaniu nowych technologii i rozwiązań dotyczących ekoprojektu, 
aby zapobiegać wpływowi na środowisko; podkreśla silną synergię między działaniami 
w dziedzinie klimatu a gospodarką o obiegu zamkniętym, w szczególności w 
energochłonnych i zasobochłonnych gałęziach przemysłu oraz w przemyśle 
renowacyjnym, a także podkreśla, że sektory podążają różnymi ścieżkami obniżania 
emisyjności i startują z różnych punktów wyjścia; podkreśla potencjał biogospodarki o 
obiegu zamkniętym i przemysłu związanego z leśnictwem w promowaniu 
konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu;

59. przypomina, że europejska polityka klimatyczna i energetyczna wymagać będzie 
dużych ilości metali i minerałów potrzebnych dla strategicznych technologii; wyraża 
zaniepokojenie tym, że Europa jest bardzo zależna od innych części świata w zakresie 
zaopatrzenia w wiele z tych metali i minerałów i stopniowo traci swój światowy udział 
nawet w przypadku materiałów, do produkcji których ma zdolności przemysłowe; 
podkreśla, że autonomii Europy w sektorach strategicznych nie można osiągnąć bez 
konkurencyjnego i zrównoważonego ekosystemu UE dla podstawowych, cennych i 
kluczowych materiałów ze źródeł pierwotnych i wtórnych; podkreśla w związku z tym 
znaczenie planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, lecz zaznacza, że 
Europa musi zwiększyć swój potencjał na wszystkich etapach łańcucha wartości 
surowców, a mianowicie wydobycia, recyklingu, wytapiania, rafinacji i przetwarzania; 
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wyraża opinię, że zakres planu działania i sojuszu na rzecz surowców krytycznych nie 
powinien ograniczać się do surowców krytycznych i że powinien mieć na celu rozwój 
zintegrowanego ekosystemu dla szeregu materiałów, metali i minerałów niezbędnych 
do transformacji przemysłu;

60. wzywa Komisję do opracowania europejskiej strategii wywozu i przywozu dotyczącej 
technologii odnawialnych oraz zasobooszczędnych i energooszczędnych; 

61. podkreśla potencjał łączenia sektorów i wzajemnych połączeń sektorów 
energochłonnych, takich jak budownictwo i transport, i w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie integracji systemów 
energetycznych; 

62. apeluje o znaczne środki finansowe na renowację energetyczną budynków w celu 
wsparcia planowanej inicjatywy „Fala renowacji” za pośrednictwem niezbędnych 
środków finansowych z planu odbudowy; podkreśla, że w związku z nadchodzącym 
wnioskiem w sprawie fali renowacji i zobowiązaniem państw członkowskich do 
opracowania długoterminowych strategii w celu osiągnięcia wysoce energooszczędnych 
i bezemisyjnych zasobów budowlanych priorytet powinna stanowić zasada 
„efektywność energetyczna przede wszystkim”, która powinna w efekcie przyspieszyć 
gruntowne renowacje i wymianę niewydajnych systemów ogrzewania i chłodzenia 
wykorzystujących paliwa kopalne; podkreśla, że zintegrowane programy gruntownej 
renowacji obejmujące całe gminy lub okręgi można wdrożyć po niższych kosztach i 
szybciej z korzyścią dla konsumentów i obniżając koszty energii;

63. zwraca uwagę na fakt, że ogrzewanie i chłodzenie przemysłowe pozostaje jednym z 
najistotniejszych sposobów wykorzystania energii w sektorze przemysłu; podkreśla 
zatem, że aby przyspieszyć działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w przemyśle, należy w pełni wykorzystać potencjał ogrzewania i chłodzenia 
przemysłowego w zakresie efektywności energetycznej, zwiększając wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w oparciu o elektryfikację i pomp ciepła, lepiej 
wykorzystując klastry przemysłowe i symbiozy, które oferują znaczne możliwości 
ograniczenia emisji w wielu sektorach; 

64. podkreśla potencjał ekologicznej mobilności w zakresie tworzenia nowych miejsc 
pracy, pobudzania przemysłu europejskiego i wspierania inwestycji mających na celu 
rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej, co umożliwiłoby osiągnięcie 
efektu mnożnikowego przez składanie zamówień skierowanych do szerokiej grupy 
podmiotów – wykonawców, podwykonawców, dostawców i ich podwykonawców – 
oraz ograniczenie emisji z sektora transportu; podkreśla potrzebę szybszego wdrażania 
europejskiego sojuszu na rzecz baterii w celu wykorzystania potencjału jego 
strategicznego łańcucha wartości, zwiększenia szans na innowacyjne, produkowane 
lokalnie baterie oraz recykling metalu w Europie, stworzenia unijnej wartości dodanej, 
przyczynienia się do konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i 
ułatwienia przejścia na zdekarbonizowany system energii elektrycznej; wzywa do 
zwiększenia inwestycji w koleje dużych prędkości i renowację międzymiastowych sieci 
kolejowych oraz w bezemisyjny i niskoemisyjny transport publiczny; podkreśla 
potrzebę propagowania ekologicznej mobilności przez inwestycje w lepszą 
infrastrukturę, na przykład większą liczbę stacji ładowania; uważa, że większe 
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zagęszczenie stacji ładowania pozwoli na znaczny i szybszy rozwój rynku pojazdów 
elektrycznych, co będzie miało pozytywny wpływ na nasz ślad środowiskowy i 
węglowy; wzywa zatem Komisję do przedstawienia szeroko zakrojonej strategii na 
rzecz wprowadzenia infrastruktury szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, aby 
zapewnić ich przyjęcie na rynku przez konsumentów, którzy zyskają pewność co do 
potencjału technologii i dostęp do gęstej sieci kompatybilnej infrastruktury ładowania, a 
także do wsparcia produkcji samochodów w Europie;

65. uważa, że pomyślna transformacja energetyczna w Europie będzie wymagać znacznej 
ilości przystępnej cenowo energii bezemisyjnej / niskoemisyjnej i odnawialnej, również 
pochodzącej z państw trzecich i wykorzystującej infrastrukturę wspierającą; apeluje o 
strategiczne inicjatywy wewnątrz UE oraz o to, by polityka energetyczna stała się 
głównym elementem unijnej polityki zagranicznej i sąsiedztwa, w tym o wsparcie 
finansowe dla opartych na odnawialnych źródłach energii sojuszy na rzecz energii 
wodorowej i ekologicznej; jest zdania, że takie sojusze powinny również stanowić 
element umów handlowych; podkreśla znaczenie silnych sojuszy mających na celu 
rozwiązanie problemu niedoboru zasobów i surowców oraz pozyskiwania ich w sposób 
zrównoważony;

66. przypomina opracowany w 2019 r. unijny plan generalny dotyczący konkurencyjnej 
transformacji sektorów energochłonnych, który zarządza transformacją przy 
jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności przemysłu europejskiego, a także wzywa 
Komisję do wdrożenia swojego zalecenia, aby pomóc w zastąpieniu przywozu z państw 
trzecich, które nie spełniają w wystarczającym stopniu norm środowiskowych, i 
zachęcić globalnych partnerów handlowych UE do przyjęcia bardziej ambitnych celów 
klimatycznych;

67. postuluje przegląd unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) 
zgodnie z celami klimatycznymi i mechanizmem dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), aby przyczynić się do inteligentnej repatriacji 
produkcji i skrócenia łańcuchów wartości; podkreśla potencjalnie ważną rolę CBAM w 
zapobieganiu ucieczce emisji; 

68. zwraca uwagę, że ponad połowa światowego PKB zależy od przyrody i jej usług, a 
kilka sektorów jest w dużym stopniu od niej uzależnionych; zauważa, że ponad 90 % 
utraty różnorodności biologicznej i deficytu wody wynika z wydobywania i 
przetwarzania zasobów; podkreśla, że europejska polityka przemysłowa powinna być 
zgodna z celami strategii na rzecz bioróżnorodności 2030;

69. podkreśla, że w oparciu o podejście „Jedno zdrowie” zachowanie ekosystemów 
naturalnych ma podstawowe znaczenie dla zaspokojenia najpilniejszych potrzeb 
ludzkości, takich jak woda pitna, czyste powietrze i żyzne gleby; wzywa do szybkiego 
opracowania solidnych wskaźników służących ocenie wpływu na różnorodność 
biologiczną i zapewnieniu stopniowej redukcji zanieczyszczenia, co określono w 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności;

70. zwraca uwagę, że przemysł nadal w dużym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia 
środowiska, uwalniając zanieczyszczenia do powietrza, wody i gleby; podkreśla rolę 
dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, na podstawie której zobowiązuje się duże 



PE650.700v02-00 26/103 RR\1216571PL.docx

PL

instalacje do minimalizowania ilości uwalnianych zanieczyszczeń; oczekuje na 
nadchodzący plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby 
oraz przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, który powinien 
doprowadzić do znacznego ograniczenia zanieczyszczenia przemysłowego;

71. podkreśla znaczenie regionalnego wymiaru polityki przemysłowej z uwagi na 
uporczywe różnice gospodarcze między regionami, które mogą się pogłębić wskutek 
kryzysu związanego z COVID-19; podkreśla, że aby zapobiec podupadaniu regionów i 
złagodzić jego skutki, w ramach regionalnych planów rozwoju należy poczynić postępy 
w zakresie strategii zrównoważonej transformacji oraz połączyć programy rewitalizacji 
gospodarczej z programami na rzecz aktywizacji rynku pracy; wzywa Komisję do 
ścisłej współpracy z państwami członkowskimi w celu opracowywania średnio- i 
długoterminowych prognoz dotyczących umiejętności poszukiwanych na rynku pracy;

72. w związku z tym podkreśla znaczenie europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych we wspieraniu tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy o godziwych 
płacach, konkurencyjności przedsiębiorstw, zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
oraz modernizacji i ulepszania systemów kształcenia i szkolenia oraz opieki 
zdrowotnej;

73. podkreśla potrzebę wspierania uczciwej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwej transformacji oraz rozwiązania problemu nierówności społecznych i 
gospodarczych wykraczających poza przekwalifikowanie i tworzenie nowych miejsc 
pracy w nowych sektorach gospodarki, aby zagwarantować, że nikt nie zostanie 
pominięty i że żaden pracownik nie zostanie wykluczony z rynku pracy; uważa, że 
dobrze zaprojektowany mechanizm sprawiedliwej transformacji, w tym fundusz 
sprawiedliwej transformacji, będzie ważnym narzędziem ułatwiającym dwojaką 
transformację i osiągnięcie ambitnych celów w zakresie neutralności klimatycznej; 
nalega, że aby zapewnić większą inkluzywność transformacji i poradzić sobie z jej 
skutkami społecznymi, na etapie kształtowania i wdrażania planów sprawiedliwej 
transformacji należy uwzględnić wszystkie lokalne zainteresowane strony, w tym 
społeczeństwo obywatelskie i przedstawicieli społeczności; podkreśla, że inwestycje w 
zrównoważoną technologię odgrywają w tym względzie kluczową rolę, wspierając 
długoterminowy rozwój gospodarczy gospodarek regionalnych; podkreśla, że solidne 
finansowanie mechanizmu sprawiedliwej transformacji, w tym za pomocą znacznych 
dodatkowych środków budżetowych, byłoby kluczowym elementem udanej realizacji 
Europejskiego Zielonego Ładu;

74. uważa, że aby pobudzić regionalne ekosystemy, należy zacieśnić współpracę 
międzyregionalną ukierunkowaną na zrównoważoną i cyfrową transformację, tak jak w 
przypadku strategii inteligentnej specjalizacji; w związku z tym wzywa Komisję do 
wsparcia opracowywania narzędzi, które mogą zapewnić regionom przejrzyste plany 
działania, oparte na dopasowanym podejściu, aby zagwarantować czołową pozycję w 
przemyśle;

75. uważa, że transformacja przemysłowa wymaga znacznej intensyfikacji wysiłków w 
obszarze badań i rozwoju oraz uwzględnienia nowej wiedzy i innowacji na istniejących 
rynkach, a także wykorzystania ich w tworzeniu nowych rynków; podkreśla, że 
innowacje są jednym z motorów czołowych ekosystemów przemysłowych, co powinno 
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znaleźć odzwierciedlenie w zwiększonym wsparciu na rzecz zdolności w zakresie 
innowacji i przedsiębiorczości na każdym etapie cyklu innowacji; podkreśla 
konieczność zwiększenia wydatków na badania naukowe, zwłaszcza wysokiej jakości 
badania publiczne, a także rozwój i innowacje, które stanowią kluczowy element 
realizacji dwojakiej transformacji, poprawienia strategicznej autonomii Unii i 
zwiększenia długoterminowej konkurencyjności; w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie, aby podtrzymały swoje zobowiązanie do inwestowania 3 % PKB w 
badania i rozwój, aby utrzymać czołową rolę Unii wśród światowych konkurentów; 
ubolewa nad obecnym brakiem zdolności innowacji MŚP wynikającym z niedoboru 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka, z kosztów i złożoności procedur 
administracyjnych, a także z braku odpowiednich umiejętności i dostępu do informacji;

76. podkreśla potrzebę zwiększenia budżetu na programy wspierające transformację 
przemysłową Unii i w związku z tym przypomina o stanowisku Parlamentu, który 
opowiada się za zwiększeniem budżetu programu „Horyzont Europa” do 120 mld EUR 
i zapewnieniem jego spójności z celami Unii w zakresie neutralności klimatycznej, a 
także wspieraniem InvestEU i programu „Cyfrowa Europa” przez odpowiednie 
instrumenty finansowania rozwoju rynkowego przełomowych technologii i innowacji 
oraz wspieraniem synergii między regionalnymi, krajowymi, europejskimi i 
prywatnymi źródłami finansowania; apeluje o skuteczne wspieranie Europejskiej Rady 
ds. Innowacji i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz do 
wzmocnienia ich misji; nalega, aby znaczna część środków finansowych dostępnych dla 
MŚP w programie „Horyzont Europa” była wdrażana za pośrednictwem Europejskiej 
Rady ds. Innowacji i części programu opartych na współpracy z myślą o 
zaproponowaniu nowych rozwiązań i wspieraniu innowacji, zarówno stopniowych, jak i 
radykalnych; popiera ustanowienie europejskich partnerstw w ramach programu 
„Horyzont Europa”, aby pobudzić inwestycje sektora prywatnego w celu promowania 
transferu wiedzy, technologii i innowacji z ośrodków badawczych i uniwersytetów do 
procesu przemysłowego, z wykorzystaniem programu ekosystemów przemysłowych 
oraz z myślą o wspieraniu odbudowy oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej; 
wzywa ponadto Komisję do zadbania o przejrzystość i inkluzywność tych partnerstw 
przez cały okres ich wdrażania, w szczególności w odniesieniu do strategicznego 
programu badań i rocznych programów prac; podkreśla, że partnerstwa te powinny 
również wykluczać wszelkie konflikty interesów, a jednocześnie gwarantować 
rzeczywistą wartość dodaną dla społeczeństwa;

77. w związku z tym uważa także, że lepiej przygotowane i bardziej odporne społeczeństwo 
ma kluczowe znaczenie dla radzenia sobie z destabilizującymi wydarzeniami w skali 
europejskiej lub światowej i zapewnienia wyczerpujących reakcji politycznych oraz że 
w tym względzie niezbędne są skoordynowane inwestycje w badania i rozwój; w tym 
celu wzywa Komisję, aby wsparła tworzenie specjalnego instrumentu na rzecz 
gotowości na wypadek pandemii i odporności społecznej, ponieważ środek ten 
umożliwiłby lepszą koordynację na szczeblu UE, określiłby obszary priorytetowe i 
rozpocząłby działania, które wymagają wysokiej jakości badań medycznych i 
skoordynowanych inwestycji w badania naukowe i innowacje;

78. przypomina o znaczeniu przemysłu farmaceutycznego opartego na badaniach, który ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości produkcji i dostaw leków po 
przystępnych cenach w celu dotarcia do wszystkich potrzebujących pacjentów, 
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wzmocnienia innowacyjności, odporności, dostępności i zdolności reagowania Unii 
oraz umożliwienia sprostania przyszłym wyzwaniom; ponownie podkreśla, że należy 
wprowadzić plan ograniczania ryzyka niedoboru leków w celu zarządzania wszelkimi 
słabościami i zagrożeniami dla łańcucha dostaw leków kluczowych, zapewnienia 
przyszłych innowacji, które uwzględnią niezaspokojone potrzeby, oraz wspierania 
odporności, zdolności reagowania i gotowości systemów opieki zdrowotnej do radzenia 
sobie z przyszłymi wyzwaniami, w tym pandemiami;

79. podkreśla rolę kluczowych technologii prorozwojowych w budowaniu zdolności pod 
względem innowacji i technologii w całej UE; wzywa Komisję, aby dostosowała 
program „Horyzont Europa” i strategię przemysłową do rozwoju, zwiększania skali i 
komercjalizacji przełomowych technologii i innowacji w Unii, tak aby wypełnić lukę 
między innowacjami a wprowadzaniem na rynek przez zapewnienie finansowania 
ryzyka na rzecz technologii znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i projektów 
demonstracyjnych oraz rozwijanie łańcuchów wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania w pierwszej kolejności dostępnych w skali komercyjnej, wykorzystywanych 
na rynku, bezemisyjnych, niskoemisyjnych, odnawialnych, energooszczędnych i 
zasobooszczędnych technologii, produktów, procesów, usług i modeli biznesowych o 
obiegu zamkniętym, a także wspieranie rozwoju infrastruktury badawczej, również z 
myślą o zmniejszaniu istniejących nierówności między państwami członkowskimi; 
zachęca Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia punktów kompleksowej 
obsługi zapewniających sprawną wymianę informacji na temat możliwości 
finansowania przemysłowych projektów demonstracyjnych na rzecz przełomowych 
technologii; 

80. wzywa Komisję do przeanalizowania środków przeciwdziałania potencjalnej utracie 
wiedzy i innowacji w czasie obecnego kryzysu, w tym za pośrednictwem instrumentów, 
które wspierają przedsiębiorstwa w tymczasowej wymianie pracowników wiedzy z 
publicznymi organizacjami badawczymi i uniwersytetami, aby umożliwić prowadzenie 
badań publiczno-prywatnych dotyczących priorytetów publicznych, a także utrzymać 
możliwości zatrudnienia i innowacji w czasach kryzysu;

81. wzywa Komisję do opracowania wraz z państwami członkowskimi możliwych zachęt 
podatkowych, aby stymulować inwestycje w badania i rozwój, które zdecydowanie się 
zmniejszyły ze względu na kryzys związany z COVID-19;

82. wzywa Komisję do dalszego wspierania zdolności europejskich przedsiębiorstw do 
wprowadzania innowacji w oparciu o kompleksowy system własności intelektualnej, 
zwiększając elastyczność w zakresie udzielania licencji, tak aby utrzymać skuteczną 
ochronę inwestycji w badania i rozwój, zapewnić godziwe dochody, a jednocześnie 
nadal rozwijać standardy otwarte w zakresie technologii wspierające konkurencję i 
wybór, a także udział przemysłu UE w rozwoju kluczowych technologii;

83. dostrzega, że silne i zrównoważone ramy praw własności intelektualnej stanowią 
kluczowy czynnik podtrzymujący europejską konkurencyjność z myślą o zwalczaniu 
szpiegostwa i fałszerstwa przemysłowego; w związku z tym wzywa Komisję do 
zachowania i wzmocnienia tych ram; zwraca uwagę na potrzebę dotrzymywania kroku 
USA i Chinom pod względem zachęt dotyczących własności intelektualnej w obszarze 
nauk biologicznych, tak aby Europa pozostała atrakcyjnym miejscem dla inwestycji w 
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badania i rozwój oraz dla rozwoju przemysłowego; wzywa Komisję do utrzymania i 
rozwoju światowej klasy europejskiego systemu własności intelektualnej dzięki 
promowaniu silnej ochrony własności intelektualnej, zachętom i mechanizmom nagród 
w obszarze badań i rozwoju z myślą o przyciąganiu inwestycji w rozwój przyszłych 
innowacji z korzyścią dla społeczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie planu 
działania w zakresie własności intelektualnej, który mógłby ułatwić europejski wkład w 
opracowywanie norm; wspiera zrównoważoną produkcję i zatrudnienie oraz poprawę 
atrakcyjności i reputacji wysokiej jakości unijnej produkcji na całym świecie; zwraca 
się do Komisji, aby zachęcała do transferu kluczowych technologii środowiskowych i 
klimatycznych do krajów rozwijających się przez udzielanie otwartych licencji na takie 
technologie;

84. wzywa Komisję, aby jak najszybciej wdrożyła patent europejski o jednolitym skutku, 
jak przewidziano w porozumieniu w sprawie jednolitej jurysdykcji patentowej z 19 
lutego 2013 r.; 

85. podkreśla znaczenie kompleksowego i skutecznego ogólnego zarządzania transformacją 
przemysłową, które zapewni spójność z odpowiednimi przepisami i strategiami UE, 
zwłaszcza z celami Europejskiego Zielonego Ładu, co ma kluczowe znaczenie dla jej 
powodzenia; wyraża zadowolenie z powodu zidentyfikowania przez Komisję 14 
ekosystemów i integracyjnego podejścia skupiającego wszystkie podmioty działające w 
łańcuchu wartości z myślą o wsparciu czołowej pozycji Europy w sektorach 
strategicznych i w zakresie konkurencyjności na arenie światowej; podkreśla potrzebę 
zapewnienia rozwoju MŚP w ramach każdego ekosystemu; wskazuje na potrzebę 
zapewnienia przejrzystości w zidentyfikowanych ekosystemach przemysłowych, 
zwłaszcza w odniesieniu do kryteriów, które należy spełnić, aby stać się częścią 
ekosystemu, dokładnego podziału według rodzaju podmiotów w każdym 
zidentyfikowanym ekosystemie oraz informacji na temat wyników i omawianych 
tematów, a także przypomina o roli forum przemysłowego i sojuszy w odniesieniu do 
tych ekosystemów; podkreśla, że społeczeństwo obywatelskie, organizacje 
konsumenckie i związki zawodowe powinny odpowiednio brać udział w określaniu 
zarówno nadrzędnych, jak i sektorowych strategii i priorytetów przemysłowych; 
zauważa, że ekosystemy powinny obejmować wszystkie powiązania z łańcuchami 
wartości, w tym MŚP, i podkreśla, że MŚP stanowią integralny element tworzenia 
sojuszy przemysłowych i ich łańcuchów produkcyjnych; zwraca uwagę, że potrzebne są 
odpowiednie instrumenty finansowe dla sojuszy;

86. jest zdania, że ekosystemy będą głównymi komponentami kolejnej rewolucji 
przemysłowej dzięki wykorzystywaniu zaawansowanej i inteligentnej produkcji oraz 
dostarczaniu czystej, zrównoważonej i bezpiecznej energii po przystępnej cenie, a także 
koniecznej infrastruktury energetycznej oraz transformacyjnych metod produkcji i 
świadczenia usług; domaga się analizy ekosystemów, aby ocenić potrzeby każdego 
sektora w perspektywie jego transformacji i zapewnić pomoc w tworzeniu planu 
transformacji; uważa ponadto, że wspieranie współpracy między przemysłem, 
środowiskami naukowymi, MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up i scale-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem obywatelskim, organizacjami użytkowników 
końcowych i wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi stronami będzie mieć 
kluczowe znaczenie dla uporania się z niedoskonałościami rynku oraz dla uzupełnienia 
luki między pomysłem a jego realizacją, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
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pracownikom, w tym w obszarach nieobjętych jeszcze interesami przemysłowymi, ale o 
wysokiej społecznej wartości dodanej; domaga się zarządzania tymi ekosystemami w 
sposób angażujący wszystkie odpowiednie zainteresowane strony z sektorów 
przemysłowych, które są kluczowe dla osiągnięcia transformacji energetycznej i 
cyfrowej; jest zdania, że ekosystemy powinny uczestniczyć w określaniu rozwiązań i 
środków, które należy przyjąć, aby wdrożyć europejską strategię przemysłową i 
wspierać solidne europejskie łańcuchy wartości mające kluczowe znaczenie dla 
dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej;

87. podkreśla, że inwestycje w kluczowe łańcuchy wartości zasadniczo przyczynią się do 
zachowania naszej przyszłej strategicznej autonomii; uważa, że należy priorytetowo 
traktować inwestycje w sektory przemysłowe, które mają kluczowe znaczenie dla 
naszej strategicznej autonomii, takie jak bezpieczeństwo, obronność, technologie 
związane z klimatem, suwerenność żywnościowa i zdrowie; przypomina w 
szczególności o znaczeniu przemysłu farmaceutycznego dla zapewnienia przyszłych 
innowacji, które uwzględnią niezaspokojone potrzeby, oraz dla wspierania odporności, 
zdolności reagowania i gotowości systemów opieki zdrowotnej do radzenia sobie z 
przyszłymi wyzwaniami, w tym pandemiami;

88. podkreśla znaczenie sektora energii odnawialnej jako sektora strategicznego w celu 
wzmocnienia przewagi konkurencyjnej UE, osiągnięcia długoterminowej odporności i 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym zwiększeniu siły 
przemysłowej; ponadto podkreśla wkład sektora odnawialnych źródeł energii w 
tworzenie nowych lokalnych miejsc pracy i możliwości biznesowych, w szczególności 
dla MŚP, oraz w pobudzanie produkcji sprzętu, a także w obniżanie kosztów energii i 
poprawę konkurencyjności kosztowej; 

89. podkreśla, że sektorem, który bardzo odczuł skutki kryzysu związanego z COVID-19, 
jest sektor motoryzacyjny, w którym przedsiębiorstwa i pracownicy musieli w krótkim 
czasie dostosować się do zmian podaży oraz do nowych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, i w którym jednocześnie trwała transformacja 
rozpoczęta jeszcze przed wybuchem pandemii; jest zdania, że przejście na inteligentną i 
czystszą mobilność ma zasadnicze znaczenie podczas naszej ewolucji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu, cyfrowej i bardziej odpornej oraz że należy to 
również uznać za szansę na rozwój ekologicznego wzrostu i tworzenie czystych miejsc 
pracy w oparciu o globalną przewagę konkurencyjną europejskiego przemysłu w 
zakresie technologii motoryzacyjnych; wzywa Komisję do wyznaczenia priorytetów w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, transformacji cyfrowej i wsparcia dla 
przedsiębiorstw typu start-up, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw, w tym w sektorze motoryzacyjnym;

90. podkreśla, że kryzys związany z COVID-19 w dużym stopniu dotknął również sektor 
turystyki, i wzywa Komisję do określenia priorytetów związanych z wspieraniem i 
promowaniem odbudowy tego sektora, biorąc pod uwagę jego wkład w PKB UE i 
konkurencyjność Unii; zachęca Komisję do promowania współpracy między państwami 
członkowskimi i regionami w celu umożliwienia nowych inwestycji i dalszych 
innowacji, tak aby stworzyć zrównoważony, innowacyjny i odporny europejski 
ekosystem turystyki, który będzie chronić prawa pracowników i konsumentów;
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91. podkreśla potencjał sektora kultury i sektora kreatywnego w napędzaniu innowacji, 
pełnieniu roli katalizatora zmian w innych sektorach i stymulowaniu wynalazczości i 
postępu; zauważa, że innowacyjne sektory gospodarki muszą być coraz bardziej 
kreatywne, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną; zauważa ponadto, że wraz z 
pojawianiem się coraz bardziej złożonych, kreatywnych i powiązanych ze sobą modeli 
biznesowych sektor kultury i sektor kreatywny w coraz większym stopniu stają się 
decydującym elementem niemal każdego produktu i usługi; uważa w związku z tym, że 
Europa powinna wykorzystywać swoje bogactwo twórcze i kulturowe, a także wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby poświęciły wystarczającą uwagę sektorowi 
kultury i sektorowi kreatywnemu przy opracowywaniu kompleksowych, spójnych i 
długoterminowych ram polityki przemysłowej, z uwzględnieniem dostępu do środków 
finansowych i programów finansowania;

92. podkreśla znaczenie unijnej polityki kosmicznej, zwłaszcza w odniesieniu do 
zwiększania zdolności europejskiego przemysłu kosmicznego oraz wykorzystania 
potencjału synergii z innymi kluczowymi sektorami i strategiami politycznymi, w 
szczególności celem opracowania nowoczesnych technologii i wsparcia transformacji 
przemysłowej;

93. zwraca uwagę na wkład przemysłu chemicznego w wiele strategicznych łańcuchów 
wartości oraz w tworzenie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, 
zasobooszczędnych technologii i rozwiązań o obiegu zamkniętym; apeluje o 
zrównoważoną politykę w zakresie chemikaliów, zgodną ze strategią przemysłową;

94. wzywa Europejską Agencję Środowiska do sporządzenia wraz z Europejską Agencją 
Chemikaliów sprawozdania na temat chemikaliów w środowisku w Europie; uważa, że 
w sprawozdaniu należy ocenić systemowy charakter niebezpiecznych chemikaliów w 
europejskich systemach produkcji i konsumpcji, stosowanie takich chemikaliów w 
produktach, ich występowanie w środowisku europejskim oraz szkody wyrządzone 
zdrowiu ludzkiemu i ekosystemom;

95. podkreśla centralną rolę dobrze funkcjonującego i konkurencyjnego sektora produktów 
farmaceutycznych i wyrobów medycznych w zapewnianiu pacjentom stabilnego 
dostępu do leków i zagwarantowaniu pacjentom w UE wysokiego poziomu opieki 
zdrowotnej; uważa, że Komisja powinna ułatwić dialog z państwami członkowskimi i 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, tworząc forum farmaceutyczne pod nadzorem 
Europejskiej Agencji Leków (EMA), aby umożliwić wszechstronną dyskusję na temat 
m.in. stabilności farmakologii i wprowadzania nowych technologii do systemów opieki 
zdrowotnej; podkreśla, że forum to powinno uwzględniać różne krajowe podejścia do 
ustalania cen i refundacji, a także inwestycji w opiekę zdrowotną i jej organizacji;

96. uważa, że zamówienia publiczne to zasadniczy czynnik stymulujący transformację 
przemysłową; wzywa Komisję do przeanalizowania, jak w pełni wykorzystać wpływ 
wydatków i inwestycji publicznych, aby osiągnąć cele polityki, w tym przez 
wzmocnienie zrównoważoności i uznanie zamówień publicznych za kluczowy element 
unijnego planu naprawy gospodarczej, dzięki nadaniu priorytetowego znaczenia 
ekoinnowacyjnym, opłacalnym i zrównoważonym towarom i usługom oraz wspieraniu 
popytu na nie, a także dzięki umożliwieniu przenoszenia produkcji w kluczowych 
sektorach strategicznych, takich jak produkty związane ze zdrowiem, rolnictwo i 
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technologie energii odnawialnej, oraz promowaniu krótszych i bardziej 
zrównoważonych łańcuchów wartości; wzywa Komisję i organy publiczne do 
przeanalizowania warunków wprowadzenia obowiązku zrównoważonego charakteru 
zamówień publicznych w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne i etyczne, w tym 
ślad węglowy, zawartość materiałów z recyklingu i warunki pracy w całym cyklu życia, 
a także do zwiększenia świadomości i lepszego wykorzystania istniejących systemów 
promowania usług ekologicznych; podkreśla, że MŚP powinny mieć równe szanse na 
udział w zamówieniach publicznych; wzywa instytucje zamawiające do 
systematycznego stosowania podejścia opartego na najlepszej relacji jakości do ceny w 
całym cyklu życia produktów i usług; zachęca je do korzystania z przepisu (art. 85 
dyrektywy sektorowej) umożliwiającego im odrzucenie ofert, w których odsetek 
produktów pochodzących z państw trzecich przekracza 50 % całkowitej wartości 
produktów będących przedmiotem przetargu;

97. uznaje wkład normalizacji w rynek wewnętrzny i w zwiększenie dobrobytu 
gospodarczego, społecznego i środowiskowego, w tym zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów i pracowników; podkreśla potrzebę opracowania, oceny i stosowania 
zharmonizowanych norm w celu wsparcia gałęzi przemysłu wytwarzających produkty 
w sposób wydajny, bezpieczny, oparty o zamknięty cyklu życia, zrównoważony, 
powtarzalny i zapewniający wysoką jakość;

98. apeluje do Komisji, aby przyjęła silny system kluczowych wskaźników skuteczności 
działania do celów analizy ex ante oddziaływania przepisów i instrumentów Unii oraz 
potencjalnych potrzebnych inwestycji, a także do monitorowania postępów i wyników z 
uwzględnieniem wymiaru MŚP; podkreśla, że system kluczowych wskaźników 
skuteczności działania powinien opierać się na szczegółowych, mierzalnych, 
osiągalnych i odpowiednich celach objętych harmonogramem;

99. apeluje do Komisji, aby wzmocniła swoje praktyki w zakresie oceny skutków i 
zagwarantowała, że przed przedstawieniem nowych wniosków dotyczących przepisów 
lub przyjęciem nowych środków przeprowadzi szczegółową ocenę potencjalnych 
kosztów przestrzegania przepisów, wpływu na zatrudnienie oraz obciążeń i korzyści, 
jakie mogą wyniknąć dla obywateli UE, europejskich sektorów i przedsiębiorstw, w 
tym MŚP; uważa, że ocena przepisów i środków UE powinna w większym stopniu 
skupiać się na wdrażaniu w państwach członkowskich oraz badać skutki wdrożenia 
przepisów UE i ich interpretacji w sposób tworzący zbędne i nieoczekiwane przeszkody 
regulacyjne dla MŚP i większych przedsiębiorstw; zwraca się do Komisji, aby wsparła 
spójność regulacyjną i uznała wprowadzanie inteligentnych regulacji, co ograniczy 
obciążenia biurokratycznych bez podważania skuteczności przepisów ani obniżania 
norm społecznych i środowiskowych, zwłaszcza gdy przemysł tradycyjny musi 
dostosowywać się ze względu na decyzje regulacyjne; uważa, że środki na rzecz 
transformacji cyfrowej i obniżenia emisyjności należy opracować tak, aby stworzyć 
możliwości dla przedsiębiorstw, w tym MŚP, oraz zminimalizować obciążenia w 
przypadku dotkniętych sektorów; 

100. oczekuje, że strategia przemysłowa nie przysporzy przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, 
zbędnych obciążeń regulacyjnych oraz będzie stosować zasadę „jedno więcej – jedno 
mniej”, służącą określeniu – za każdym razem, gdy nowe przepisy wprowadzają koszty 
przestrzegania – istniejących przepisów, które należy uchylić lub zmienić, zapewniając 
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tym samym, że koszty przestrzegania przepisów w danym sektorze nie wzrosną, bez 
uszczerbku dla prerogatyw współprawodawcy; uważa, że taki wniosek musi opierać się 
na dowodach, być przedmiotem szeroko zakrojonych konsultacji, zapewniać 
skuteczność przepisów oraz norm społecznych i środowiskowych oraz wskazywać 
wyraźne korzyści płynące z europejskich działań; jest zdania, że UE musi wzmocnić 
swoje zasady „działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą skalę w 
sprawach mniej istotnych”, aby lepiej zapewniać proporcjonalność;

101. podkreśla, że administracja publiczna powinna odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu 
otoczenia gospodarczego przyjaznego dla biznesu i zmniejszaniu obciążeń 
administracyjnych dla przedsiębiorstw przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnego 
stosowania unijnych norm etycznych, społecznych, środowiskowych i w zakresie 
przejrzystości oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracowników; uważa, że w 
sektorze publicznym i wśród jego pracowników należy promować narzędzia 
administracji elektronicznej, politykę innowacji cyfrowych i podwyższanie 
umiejętności cyfrowych; apeluje do Komisji, aby zapewniła wymianę najlepszych 
praktyk krajowych i regionalnych w tym obszarze, ze szczególnym odniesieniem do 
publicznego zarządzania konkurencyjnością gospodarczą;

102. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Niniejsze sprawozdanie w sprawie polityki przemysłowej UE powstaje w momencie, który jest 
dramatyczny dla działalności gospodarczej na całym świecie. Skutki gospodarcze 
koronawirusa spowodowały symetryczny szok podażowy i popytowy, największy od czasów 
II wojny światowej. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw europejskich dramatycznie się 
pogorszyła, stawiając pod znakiem zapytania ich zdolność inwestycyjną.

Dokładnie w czasie, gdy Unia przygotowywała się do przyspieszenia dwóch epokowych 
transformacji – cyfrowej i środowiskowej – wymagających ogromnych inwestycji prywatnych 
i publicznych, świat ogarnęła pierwsza pandemia współczesnych czasów. W związku z tym w 
sprawozdaniu proponuje się dwa wyraźnie odrębne etapy polityki przemysłowej: pierwszy, 
czyli etap naprawy systemu produkcyjnego, oraz drugi, tj. etap jego przebudowy i 
transformacji. Identyfikacja przez Komisję aktualnych ekosystemów produkcyjnych powinna 
być podstawową wytyczną dla wszelkich inicjatyw w dziedzinie polityki przemysłowej, 
pozwalającą na wybór odpowiednich działań i określenie priorytetów oraz koordynację 
inicjatyw w dziedzinie badań, edukacji i inwestycji.

Polityka przemysłowa realizowana przez Unię była często niejasna i teoretyczna. Do powodów 
takiego stanu rzeczy można zaliczyć deklaracje zasad, niedobory zasobów, nadmiar przepisów 
i nadmiernie zbiurokratyzowane mechanizmy. Dlatego też sprawozdanie skupia się na 
narzędziach i konkretnych działaniach, które należy podjąć, a nie na deklaracjach intencji. Aby 
zapewnić skuteczną europejską politykę przemysłową, konieczny jest odpowiedni budżet 
europejski oraz uruchomienie dodatkowych środków z budżetów krajowych i z emisji obligacji 
UE. Skończył się czas słów, za którymi nie idą żadne działania. Nie możemy sobie pozwolić 
na kolejne falstarty.

Kontekst międzynarodowy – bardziej asertywna Unia

Wiemy, że oba etapy będą realizowane w ramach systemu międzynarodowych stosunków 
gospodarczych, który jest o wiele trudniejszy i bardziej złożony niż ten, jaki istniał w okresie 
ostatnich trzydziestu lat. System ten jest bardziej zamknięty i protekcjonistyczny, z wyraźnym 
podziałem na kraje o gospodarce rynkowej i kraje, w których wciąż dominuje kapitalizm 
państwowy, nierzadko agresywny. W związku z tym UE, choć pozostanie mocno oparta na 
zasadzie wolnego handlu i na systemie wielostronnym, będzie musiała zwiększyć skuteczność 
instrumentów ochrony handlu i systemu kontroli inwestycji zagranicznych. Konieczna jest 
również poprawa bezpieczeństwa dostaw, także przez wspieranie mechanizmów repatriacji 
strategicznych łańcuchów produkcji. Podobnie kluczowe znaczenie ma to, aby każdy plan 
dekarbonizacji przemysłu europejskiego przewidywał transgraniczny podatek od emisji 
dwutlenku węgla, zapobiegający ucieczce emisji gazów cieplarnianych. Również negocjacje w 
sprawie umów o wolnym handlu powinny odzwierciedlać charakter zmienionych stosunków 
międzynarodowych oraz cele Unii w zakresie ochrony środowiska. Konieczne będzie 
dokonanie odpowiedniego wyboru kontrahentów rynkowych oraz włączenie znacznie bardziej 
rygorystycznych niż obecnie klauzul dotyczących zrównoważonego rozwoju.
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Phase 1 - Recovery

Zachowanie jednolitego rynku musi być jednym z filarów działań Unii na etapie 1. Rynek 
wewnętrzny będzie bardziej rozdrobniony i mniej zrównoważony niż przed epidemią COVID-
19. Częściowe zawieszenie pomocy państwa przyniosło korzyści krajom dysponującym 
największymi środkami finansowymi. Należy podjąć szybkie działania, zastępując krajowe 
systemy wsparcia dla przedsiębiorstw i pracowników programami europejskimi zarządzanymi 
przez Komisję. Temu właśnie celowi powinien służyć Fundusz Naprawy, dając pierwszeństwo 
krajom, w których pomoc była mniejsza i w których epidemia spowodowała większe szkody.

Innym kluczowym elementem strategii naprawy gospodarczej musi być wspieranie 
dokapitalizowania przedsiębiorstw. Pogorszył się stosunek kapitału własnego do długu; trzeba 
zapewnić silne wsparcie podatkowe i bezpośredni dostęp do kapitału dla największych 
przedsiębiorstw, z jasnymi klauzulami wyjścia i neutralności zarządzania. Fundusz Naprawy 
musi uwzględnić specjalny przydział środków na ten cel.

Ekosystemy produkcyjne szczególnie dotknięte skutkami koronawirusa, takie jak turystyka i 
lotnictwo, będą musiały korzystać z większych bezzwrotnych dotacji oraz z dłuższego okresu 
obowiązywania specjalnego systemu pomocy państwa.

Phase 2 – Reconstruction and Transformation

Gospodarka europejska może powrócić na drogę rozwoju tylko dzięki silnemu programowi 
inwestycji publicznych. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zasady paktu stabilności pozostały 
nadal zawieszone przynajmniej w odniesieniu do inwestycji ukierunkowanych na transformację 
cyfrową i środowiskową. 

Finansowanie przewidziane w Europejskim Zielonym Ładzie nawet przed kryzysem było 
całkowicie niewystarczające dla osiągnięcia celów transformacji ekologicznej. Z tego powodu 
konieczne jest zapewnienie kontynuacji Funduszu Naprawy w formie Funduszu Przebudowy i 
Transformacji. Struktura działań i programów będzie musiała zostać ponownie zdefiniowana, 
tak aby mocniej ukierunkować ją na cele cyfrowe i środowiskowe. Co do jednej kwestii nie ma 
wątpliwości: bez silnego wsparcia europejskiego zapewnionego przez wzmocniony budżet, 
kontynuację Funduszu Naprawy jako Funduszu Przebudowy i Transformacji oraz większą 
swobodę inwestycyjną dla państw członkowskich, cel neutralności klimatycznej do 2050 r. nie 
zostanie osiągnięty. Wraz z Funduszem Przebudowy i Transformacji wszystkie programy UE, 
począwszy od programu „Horyzont Europa”, muszą zostać wzmocnione i powiązane z planami 
krajowymi. Należy dogłębnie przeanalizować możliwość dokonania przeglądu przepisów 
dotyczących pomocy państwa i połączeń przedsiębiorstw, aby dzięki uruchomieniu większych 
środków finansowych przyspieszyć przemiany w przemyśle i ułatwić wyłonienie się liderów 
europejskich, zapewniając odpowiednie narzędzia monitorowania w celu uniknięcia szkód dla 
jednolitego rynku i łańcucha dostawców. 

Nie można nie doceniać wymiaru zmian, których musimy dokonać. Pomyślmy na przykład o 
przemyśle stalowym, mającym zasadnicze znaczenie dla całego łańcucha produkcji 
mechanicznej i motoryzacyjnej. W celu jego dekarbonizacji konieczne będzie: 1) wdrożenie 
silnej polityki zachęt do zmiany maszyn i technologii; 2) zapewnienie dopłat do cen gazu, 
obecnie niekonkurencyjnych przy produkcji stali; 3) wprowadzenie transgranicznego podatku 
od emisji dwutlenku węgla, aby zapobiegać taniemu importowi zanieczyszczeń. Jak widać, 
tylko holistyczne, niezwykle kosztowne podejście może zapewnić przejście do redukcji emisji 
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bez szkody dla przemysłu UE.

Instrumenty i metody – Bardziej efektywna polityka przemysłowa

W sprawozdaniu sugeruje się pewne zmiany w dotychczasowym sposobie prowadzenia 
polityki przemysłowej. Przede wszystkim wskazuje się na konieczność przeprowadzenia 
analizy skutków przed ostatecznym wdrożeniem wszelkich nowych przepisów. W 
szczególności w pierwszej fazie nie do pomyślenia jest obciążanie systemu przemysłowego, 
już osłabionego przez kryzys spowodowany koronawirusem, przepisami, które wymagają 
kosztownych dostosowań. W drugiej fazie konieczne będzie natomiast ustanowienie 
odpowiednich funduszy wsparcia transformacji. 

Jeśli chodzi o metodykę, w sprawozdaniu zaleca się przyjęcie systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania w celu oceny efektywności instrumentów wdrożonych 
przez Unię. 

Sugeruje się ponadto wykorzystanie instrumentu współfinansowania krajowych systemów ulg 
podatkowych zamiast zwykłych zachęt ofertowych w celu wsparcia inwestycji i badań. 
Możliwość ta, która powinna zostać rozszerzona na wszystkie europejskie instrumenty i 
fundusze, zapewnia większą dostępność środków dla MŚP oraz większą efektywność i 
szybkość wykorzystania funduszy, a jednocześnie mniejszą biurokrację i niższe koszty ich 
przyznawania.
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OPINIA MNIEJSZOŚCI

którą zgłosili: 
– Marc Botenga (kontrsprawozdawca i autor opinii mniejszości)
– Marisa Matias
– Cornelia Ernst
– Manuel Bompard
– Sandra Pereira
– Sira Rego

Strategia przemysłowa może pozwolić społeczeństwu na demokratyczne decydowanie o tym, 
co produkować i w jakich warunkach, stając się wspaniałym narzędziem kształtowania sytuacji 
obywateli i naszej planety. Z drugiej strony może ona pozostawić te decyzje rynkowi i oznaczać 
niewiele więcej niż masowy transfer dotacji publicznych prowadzący do finansowania zysków 
i priorytetów prywatnych korporacji.

W niniejszym sprawozdaniu dokonano błędnego wyboru. Uwzględniono w nim realizację 
wymogów społecznych i klimatycznych, ale systematycznie na pierwszym miejscu stawia się 
konkurencyjność i potrzeby wielonarodowych korporacji. Odrzucono w nim uwarunkowanie 
przyznania dotacji publicznych od zagwarantowania wysokiej jakości miejsc pracy lub 
zawieszenia wypłaty dywidend. Dodatkowe ulgi podatkowe są oferowane bez konieczności 
sprawiedliwego udziału przedsiębiorstw w opłatach podatków. Niemal ironicznie brzmi 
zawarte w sprawozdaniu przypomnienie, że przedsiębiorstwa niezarejestrowane w rajach 
podatkowych również zasługują na wsparcie.

Dotacje ekologiczne nie są uzależnione od wiążących celów w zakresie redukcji emisji. W 
sprawozdaniu zawarto jedynie wzmiankę o łagodnej klasyfikacji UE w zakresie 
zrównoważonej działalności (taksonomia), przy czym nie jest wymagana ścisła zgodność, a gaz 
kopalny jest akceptowanym źródłem energii.

Kwestionując ograniczenia w zakresie fuzji przedsiębiorstw i przeciwdziałania praktykom 
monopolistycznym, w sprawozdaniu promuje się „bardziej skoncentrowany rynek 
wewnętrzny”, co zwiększa dysproporcje regionalne i zależność MŚP od dominujących 
korporacji wielonarodowych. Nawet w strategicznych sektorach w sprawozdaniu nie 
uwzględnia się roli publicznego sektora wytwórczego ani ambitnego publicznego planowania 
społecznego i klimatycznego. Pracownicy i klimat zasługują na lepsze rozwiązania.
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17.9.2020

OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy
(2020/2076(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Danilo Oscar Lancini

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu
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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że w procesie odbudowy po COVID-19 sektor przemysłowy UE 
należy wspierać w sposób, który prowadzi do powstania odpornego, zrównoważonego, 
bezemisyjnego, neutralnego dla klimatu, cyfrowego i konkurencyjnego przemysłu o 
obiegu zamkniętym, w którym wszystkie sektory przyczyniają się do osiągnięcia 
najpóźniej do 2050 r. neutralności klimatycznej oraz do ochrony środowiska;

B. mając na uwadze, że przemysł ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego rozwoju i 
dobrobytu Europy; mając na uwadze, że udział przemysłu w gospodarce UE wynosi 
ponad 20 %, a zatrudnienie w nim ma około 35 mln osób; mając na uwadze, że silna baza 
przemysłowa ma istotne znaczenie dla powodzenia transformacji ekologicznej;

C. mając na uwadze, że przemysł europejski jest obecnie w dużym stopniu uzależniony od 
zdolności przemysłowych państw trzecich i pochodzących z nich surowców; mając na 
uwadze, że pandemia COVID-19 uwidoczniła w szeregu państw członkowskich skutki 
utraty głównych strategicznych zakładów przemysłowych produkujących leki i sprzęt 
medyczny, co doprowadziło do zakłóceń w łańcuchach wartości i ujawniło słabości 
kluczowych strategicznych sektorów przemysłu w Europie, a także potrzebę zachowania 
takich zdolności na jednolitym rynku;

D. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 uwypukliła zwiększone ryzyko związane z 
próbami przejęcia za pomocą bezpośrednich inwestycji zagranicznych zdolności w 
zakresie ochrony zdrowia, a także konieczność zachowania tych cennych zdolności i 
rozszerzenia możliwości dzielenia się nimi w obrębie jednolitego rynku;

E. mając na uwadze, że w unijnym programie odbudowy uwolniona zostanie 
bezprecedensowa kwota 1,85 bln EUR na inwestycje związane z cyfryzacją i ekologiczną 
odbudową przemysłu, miejsc pracy i wzrostu w UE;

F. mając na uwadze, że odbudowa po COVID-19 daje możliwość rzeczywistego 
zakotwiczenia zrównoważonego rozwoju w produkcji przemysłowej i przyspieszenia 
transformacji ekologicznej;

G. mając na uwadze, że nowa europejska strategia przemysłowa powinna być czynnikiem 
umożliwiającym sprawiedliwą transformację ekologiczną; mając na uwadze, że właściwe 
dostosowanie strategii przemysłowej będącej integralną częścią Europejskiego Zielonego 
Ładu powinno zwiększyć liczbę miejsc pracy i możliwości gospodarcze, ochronić nasz 
klimat i środowisko dla przyszłych pokoleń oraz stać się epokową polityką, która 
powinna pomóc w odbudowie gospodarki europejskiej w zrównoważony sposób;

H. mając na uwadze, że strategia przemysłowa musi utorować drogę dla dwojakiej – 
cyfrowej i ekologicznej – transformacji przemysłu europejskiego, przy czym należy 
zachować konkurencyjność, dobrobyt i miejsca pracy w Europie, a także musi wspierać 
przemysł europejski tak, aby stał się bardziej odporny, zrównoważony środowiskowo, 
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konkurencyjny w skali globalnej i cyfrowy; mając na uwadze, że strategia przemysłowa 
nie polega wyłącznie na umożliwieniu transformacji energochłonnych gałęzi przemysłu, 
ale również na stworzeniu szerszej zrównoważonej bazy przemysłowej obejmującej małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które są ważną częścią gospodarki europejskiej;

I. mając na uwadze, że nieuczciwa konkurencja międzynarodowa i globalne zakłócenia 
wywarły negatywny wpływ na konkurencyjność przemysłu europejskiego; mając na 
uwadze, że przedsiębiorstwa spoza UE często podlegają mniej surowym przepisom 
dotyczącym klimatu i środowiska oraz ponoszą niższe koszty pracy w swoich krajach; 
mając na uwadze, że ułatwiło to przenoszenie produkcji przemysłu europejskiego, co z 
kolei doprowadziło do szkód środowiskowych i społecznych;

J. mając na uwadze, że Unia powinna wywierać znaczący wpływ na globalne działania w 
dziedzinie klimatu i środowiska poprzez swój rynek wewnętrzny i zieloną dyplomację, a 
także wykazując się postawą lidera w dziedzinie klimatu i środowiska, wspierając przy 
tym rozwój przyszłościowych gałęzi przemysłu i wysokich standardów ochrony 
socjalnej;

K. mając na uwadze, że przykład UE pokazuje, że wzrost gospodarczy i ochrona klimatu nie 
wykluczają się wzajemnie, ponieważ emisje w UE są o 23 % niższe w porównaniu z 
rokiem 1990, podczas gdy PKB wzrósł o 61 %;

L. mając na uwadze, że przemysł UE rozpoczął transformację, ale nadal odpowiada za 20 % 
emisji gazów cieplarnianych w UE; mając na uwadze, że przekształcenie sektora 
przemysłowego i wszystkich powiązanych łańcuchów wartości zajmuje 25 lat;

M. mając na uwadze, że technologie cyfrowe zmieniają wizerunek przemysłu, tworząc nowe 
modele biznesowe, pozwalając na większą produktywność, oferując pracownikom nowe 
umiejętności i wspierając dekarbonizację gospodarki;

N. mając na uwadze, że państwa członkowskie, jak przewiduje art. 151 TFUE, uzgodniły, że 
należy promować poprawę warunków pracy i poziomu życia pracowników, tak aby 
umożliwić ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postępu;

O. mając na uwadze, że konkurencja podatkowa i zróżnicowane przepisy podatkowe w 
poszczególnych państwach członkowskich mogą prowadzić do asymetrii na jednolitym 
rynku i agresywnego planowania podatkowego przez korporacje międzynarodowe, 
pozbawiając w ten sposób gospodarki, w których generowana jest wartość realna, 
zasobów potrzebnych na transformację;

1. wzywa Komisję, aby oceniła wpływ pandemii COVID-19 na przemysł europejski i 
przedstawiła zorientowaną na przyszłość, skoordynowaną odpowiedź w celu ułatwienia 
odbudowy przemysłu, która doprowadzi do dwojakiej transformacji – cyfrowej i 
ekologicznej – w kierunku neutralności klimatycznej, zamkniętego obiegu i zerowego 
poziomu zanieczyszczeń, zapewniając jednocześnie konkurencyjność i odporność, 
zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem;

2. podkreśla, że wszystkie sektory i łańcuchy wartości w przemyśle, w szczególności 
sektory energochłonne, będą miały do odegrania kluczową rolę w realizacji celów 
Europejskiego Zielonego Ładu nie tylko poprzez ograniczenie własnego śladu 
węglowego, ale również przez przyspieszenie transformacji dzięki zapewnieniu 
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przystępnych cenowo, czystych rozwiązań technologicznych, opracowaniu i tworzeniu 
łańcuchów wartości produktów i procesów, które są ekonomicznie opłacalne i 
zrównoważone, oraz opracowaniu nowych zrównoważonych modeli biznesowych;

3. wzywa państwa członkowskie, aby w kontekście silniejszych wieloletnich ram 
finansowych (WRF) i tworzenia nowych zasobów własnych poparły sporządzenie 
ambitnego planu odbudowy za pomocą instrumentu Next Generation EU; podkreśla, że 
wykorzystanie funduszy na odbudowę powinno być w pełni zgodne z przepisami Unii w 
dziedzinie klimatu i środowiska i dążeniem do transformacji ekologicznej;

4. podkreśla znaczenie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz 
Instrumentu na rzecz Inwestycji Strategicznych dla wspierania inwestycji i zachęcania 
kluczowych gałęzi przemysłu europejskiego, aby pomagały wzmacniać i budować 
europejskie strategiczne łańcuchy wartości, oraz uważa, że instrumenty te mogłyby 
zostać uzupełnione strategicznym funduszem na rzecz dywersyfikacji łańcucha dostaw, 
aby ograniczyć nadmierne uzależnienie od pojedynczych dostawców i aktywnie wspierać 
przedsiębiorstwa w dywersyfikacji produkcji w strategicznych sektorach; wzywa 
Komisję, aby szybko przedstawiła konkretne wnioski ustawodawcze w celu zapewnienia 
rzeczywiście równych warunków działania i ochrony kluczowych sektorów przed 
nieuczciwą konkurencją ze strony państwowych lub subsydiowanych przez państwo 
inwestorów z państw trzecich;

5. wzywa Komisję do skoncentrowania programów i instrumentów Next Generation EU na 
odbudowie sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem związanym z koronawirusem, 
zarówno pod względem gospodarczym, jak i pod względem zatrudnienia;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że unijny plan odbudowy ma na celu mobilizację 
inwestycji w zrównoważony, neutralny dla klimatu przemysł; ze szczególnym 
zadowoleniem przyjmuje podwojenie inwestycji w czystą technologię wodorową, 
ponieważ czysty wodór może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, ożywienia gospodarki UE i utorowania drogi do gospodarki neutralnej 
dla klimatu dzięki wspieraniu sektorów, w których dekarbonizacja jest trudna do 
osiągnięcia, zwłaszcza energochłonnych sektorów przemysłowych; przyjmuje do 
wiadomości uruchomienie europejskiego sojuszu na rzecz czystego wodoru; zwraca 
uwagę na potencjał przywódczy UE w dziedzinie czystego wodoru; uważa, że rozwój 
produkcji czystego wodoru oraz badania nad jej wielorakimi możliwościami muszą 
stanowić priorytet europejskiej strategii przemysłowej; aby pobudzić produkcję i 
stosowanie czystego wodoru, apeluje o strategiczne inwestycje w stworzenie sieci 
infrastruktury umożliwiającej jego wykorzystanie oraz w badania i innowacje;

7. podkreśla, jak istotne jest dostrzeżenie relacji między planem odbudowy, ambicjami UE 
w dziedzinie klimatu i cyfryzacji oraz skuteczną strategią przemysłową;

8. podkreśla, że UE powinna wzmocnić swoje zdolności przemysłowe i technologiczne za 
pomocą inwestycji w kluczowe czyste technologie, aby zwiększyć otwartą strategiczną 
autonomię i odporność, zapewnić zrównoważony rozwój, konkurencyjność i wysoki 
poziom dobrostanu społeczno-gospodarczego obywateli oraz zmniejszyć nierówności, 
bez pozostawiania kogokolwiek samemu sobie, a także że inwestycje te powinny 
współgrać z dwojaką transformacją – cyfrową i ekologiczną – i wnosić w nią wkład;

9. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który 
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ma zapewnić wsparcie pracownikom i społecznościom stojącym przed wyzwaniami 
wynikającymi z przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu oraz umożliwić 
przedsiębiorstwom inwestowanie w zrównoważone technologie produkcyjne; podkreśla, 
że ważne jest zapewnienie ambitnego finansowania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, który powinien przyczynić się w szczególności do stworzenia trwałych 
miejsc pracy oraz podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania pracowników; w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie, żeby uznały konieczność 
kształcenia i szkolenia zawodowego, aby ułatwiać i promować podnoszenie kwalifikacji i 
przekwalifikowanie pracowników, a tym samym zwiększać ich szanse na zatrudnienie i 
zdolność zaadaptowania się w nowym miejscu pracy; podkreśla, że sprawiedliwa 
transformacja i zmniejszanie nierówności powinny być uwzględniane w polityce 
społecznej, gospodarczej i środowiskowej na wszystkich poziomach;

10. wzywa Komisję, aby znacznie wzmocniła wsparcie dla innowacji służących stworzeniu 
neutralnego pod względem emisji CO2 przemysłu, dla wprowadzania przełomowych 
technologii oraz dla zrównoważonych liderów biznesu, stosując podejście neutralne 
technologicznie i jednocześnie unikając zbędnych obciążeń regulacyjnych, w 
szczególności dla MŚP, i je usuwając; w związku z tym wzywa Komisję, aby 
niezwłocznie wdrożyła działania i wprowadziła możliwości finansowania zapowiedziane 
w strategii przemysłowej; podkreśla, że instytucje UE, państwa członkowskie, regiony, 
przemysł i wszystkie inne odpowiednie podmioty powinny współpracować w celu 
stworzenia wiodących rynków w dziedzinie czystych technologii oraz zapewnienia 
przemysłowi europejskiemu pozycji światowego lidera;

11. uważa, że badania naukowe i innowacje w przemyśle będą miały zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia ambitnych celów UE wyznaczonych na rok 2030 w zakresie 
zrównoważonego rozwoju (gospodarczego, środowiskowego i społecznego) oraz dla 
realizacji długoterminowych celów w dziedzinie klimatu i energii;

12. zauważa, że aby przezwyciężyć kryzys klimatyczny należy zwiększyć liczbę badań i 
innowacji; wzywa Komisję do poprawy warunków dla przedsiębiorstw i przemysłu, aby 
zwiększyć ich konkurencyjność pod tym względem;

13. podkreśla, że inwestycje w ekologiczne technologie, zrównoważone rozwiązania i nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw mogą przekształcić Zielony Ład w nową strategię 
wzrostu, z której mogą skorzystać innowacyjne MŚP;

14. przypomina Komisji, aby wzięła pod uwagę różne ekosystemy przemysłowe z myślą o 
przyjęciu zindywidualizowanego podejścia w każdym z programów ujętych w strategii 
przemysłowej, z uwzględnieniem potrzeb regionów mniej rozwiniętych technologicznie;

15. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji polegającą na rozszerzeniu centrów 
innowacji cyfrowych na wszystkie regiony europejskie, aby umożliwić MŚP integrację 
innowacji cyfrowych i stworzyć w ten sposób możliwości wolontariatu i szkoleń w 
dziedzinie technologii cyfrowych; 

16. podkreśla, że polityki UE powinny być spójne i skoordynowane we wszystkich 
sektorach, aby ograniczyć powielanie i promować synergię; podkreśla, że we wszystkich 
sektorach polityki należy uwzględniać kwestie klimatu i środowiska; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, aby dopilnowały prawidłowego wdrożenia i pełnego 
egzekwowania obowiązujących przepisów; uważa, że w procesie przechodzenia na 
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odporną, zieloną i cyfrową gospodarkę należy ułatwić, w szczególności MŚP, dostęp do 
unijnego finansowania;

17. uznaje, że spójne, przewidywalne i sprawiedliwe ramy praw własności intelektualnej w 
przyszłej strategii farmaceutycznej są ważnym czynnikiem utrzymania europejskiej 
konkurencyjności; apeluje o skuteczne egzekwowanie tych ram, aby zachować 
autonomię technologiczną, zachęcać do inwestycji i promować zrównoważone 
innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie utrzymać w centrum zainteresowania interesy 
konsumentów i pacjentów;

18. podkreśla, że prawdziwie skuteczną europejską strategię i politykę przemysłową należy 
budować w oparciu o ambitne działania i cele w dziedzinie klimatu przewidziane w 
prawie klimatycznym i należy stworzyć plan działania kształtujący przemysł przyszłości, 
przy czym wszystkie sektory powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej jak najwcześniej, a najpóźniej do 2050 roku;

19. zwraca uwagę na potrzebę dostosowania nowej strategii przemysłowej do celu 
gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 roku, jednocześnie podkreślając, że europejska 
polityka klimatyczna musi opierać się na dowodach;

20. podkreśla znaczenie łączenia działań służących zmniejszeniu emisji ze wzrostem 
gospodarczym, zwiększoną konkurencyjnością i poprawą dobrostanu obywateli Europy;

21. utrzymuje, że strategia przemysłowa musi także określać, w jaki sposób MŚP mogą 
przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska w UE, i 
uzupełniać już wdrożone działania i polityki oraz zapewniać dodatkowe narzędzia, które 
pozwolą MŚP nadążyć za ekologiczną transformacją przemysłu w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i przyczynić się do tej transformacji;

22. podkreśla, że potrzebne są równe warunki działania w skali globalnej; postuluje przegląd 
unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) pod kątem celów 
klimatycznych i mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 (CBAM), aby przyczynić się do inteligentnej repatriacji produkcji i skrócenia 
łańcuchów wartości; podkreśla potencjalnie ważną rolę CBAM w zapobieganiu ucieczce 
emisji;

23. ponawia zdecydowane poparcie dla określonego przez Komisję w Zielonym Ładzie celu, 
jakim jest wprowadzenie CBAM; wzywa Komisję do przedstawienia tej reformy w 
ramach programu prac Komisji na rok 2020;

24. wzywa Komisję, aby sformalizowała proces, dzięki któremu technologie niskoemisyjne 
staną się dostępne i przystępne cenowo dla krajów rozwijających się;

25. postuluje, aby umowy o wolnym handlu (FTA) sprzyjały spójności polityk w dziedzinie 
handlu, ochrony klimatu i środowiska, ceł, nadzoru rynku i przemysłu, zgodnie z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu; apeluje ponadto o ustanowienie możliwych do 
wyegzekwowania rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju we 
wszystkich umowach handlowych; podkreśla znaczenie, jakie ma dalsze promowanie 
wzajemności, jeśli chodzi o wysokie unijne normy społeczne i środowiskowe oraz normy 
bezpieczeństwa, za pomocą umów handlowych i bardziej odpornej polityki celnej i 
polityki nadzoru rynku; nalega, aby kontrole celne w całej UE odbywały się według tych 
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samych standardów, w koordynacji z państwami członkowskimi i w pełnej zgodności z 
zasadą pomocniczości;

26. postuluje wprowadzenie w FTA obowiązkowych i ambitnych rozdziałów dotyczących 
klimatu; przypomina o znaczeniu przyszłych przepisów o należytej staranności;

27. wzywa Komisję, aby skrupulatnie oceniła wpływ zależności Europy od importu z państw 
trzecich, zwłaszcza jeśli chodzi o kraje, w których państwo ma znaczącą obecność na 
rynku, oraz uwzględniła środki mające zaradzić wszelkim zakłóceniom globalnych 
łańcuchów wartości, w szczególności poprzez zwiększoną koordynację na poziomie UE i 
globalne partnerstwa strategiczne;

28. przypomina, że zgodnie ze strategią przemysłową stosowanie zasad gospodarki o obiegu 
zamkniętym we wszystkich sektorach i gałęziach przemysłu może spowodować, że do 
2030 roku w całej UE powstanie 700 tys. nowych miejsc pracy, w tym wiele w MŚP; 
podkreśla potencjał gospodarki o obiegu zamkniętym, jeśli chodzi o zmniejszanie zużycia 
energii i zasobów oraz zwiększanie wydajności i niezawodności dostaw materiałów 
pochodzących z recyklingu, które mają kluczowe znaczenie dla zielonej energii i 
technologii cyfrowych; podkreśla, że unijna strategia przemysłowa musi iść w parze z 
gospodarką o obiegu zamkniętym i planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz zapewniać przejście gospodarki europejskiej na gospodarkę 
nietoksyczną o obiegu zamkniętym; apeluje o dodatkowe wsparcie programów 
badawczo-rozwojowych mających pobudzać przejście w kierunku bezpiecznej i 
zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym i propagować zarówno innowacyjne 
rozwiązania, jak i zwiększenie skali istniejących technologii w sektorach strategicznych;

29. podkreśla, że środki po stronie popytu służące poprawie obiegu zamkniętego gospodarki, 
takie jak promowanie zrównoważonej konsumpcji i większe wykorzystanie 
ekologicznych zamówień publicznych, to tylko jedna strona medalu, i że trzeba będzie 
podjąć znaczne wysiłki, aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami i obieg 
zamknięty w procesach produkcyjnych; wzywa Komisję do ustalenia w związku z tym 
jasnych celów i ram prawnych; z zadowoleniem przyjmuje zatem ogłoszenie ram polityki 
zrównoważonych produktów i ustanowienie obowiązkowych wymogów dotyczących 
zawartości materiałów pochodzących z recyklingu;

30. wzywa Komisję, aby ustanowiła ambitne cele sektorowe służące poprawie efektywnego 
gospodarowania zasobami, zaczynając od sektorów najbardziej zasobochłonnych; uważa, 
że należy również we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi, przedsiębiorstwami, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim 
opracować i przygotować plany działania, które pokierowałyby transformacją różnych 
sektorów w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym; podkreśla znaczenie jasnych ram 
monitorowania, które zapewniają kompleksowe i publicznie dostępne informacje o 
poczynionych postępach;

31. podkreśla potencjał biogospodarki o obiegu zamkniętym i przemysłu związanego z 
leśnictwem w promowaniu konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu; zachęca 
państwa członkowskie do promowania inwestycji w odnawialne, nadające się do 
recyklingu bioprodukty i do udzielania na nie zamówień publicznych;

32. podkreśla znaczenie efektywnego gospodarowania zasobami i efektywności 
energetycznej dla zmniejszenia zależności od importu rudy i paliw kopalnych; podkreśla, 
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że ograniczenie ilości odpadów nie tylko zmniejszy zanieczyszczenie, ale także pozwoli 
zaoszczędzić cenne zasoby;

33. podkreśla konieczność ograniczenia ilości odpadów w sektorze przemysłowym; wzywa 
Komisję do wprowadzenia obowiązkowych celów w zakresie ponownego wykorzystania 
przemysłowych materiałów opakowaniowych; apeluje o harmonizację opakowań w 
sektorach biznesowych i państwach członkowskich, aby umożliwić funkcjonowanie 
systemów zwrotu kaucji;

34. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie przez Komisję strategii w zakresie chemikaliów na 
rzecz zrównoważoności, której celem jest dążenie do zerowego poziomu zanieczyszczeń 
w nietoksycznym środowisku; podkreśla, że europejski przemysł chemiczny, choć nie ma 
zrównoważonego charakteru w zakresie zużycia energii i wpływu na środowisko, jest 
jednym z kluczowych sektorów dla dobrobytu gospodarczego Unii; podkreśla, jak ważne 
jest osiągnięcie efektywności energetycznej, obiegu zamkniętego i zerowego poziomu 
zanieczyszczeń, zwłaszcza w tym sektorze;

35. zwraca uwagę na wkład przemysłu chemicznego w wiele strategicznych łańcuchów 
wartości oraz w tworzenie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, 
zasobooszczędnych technologii i rozwiązań o obiegu zamkniętym; apeluje o 
zrównoważoną politykę w zakresie chemikaliów, zgodną ze strategią przemysłową;

36. podkreśla, że europejską strategię przemysłową należy w pełni uzgodnić z przyszłą 
strategią w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności, przy czym podstawą 
powinna być eliminacja substancji niebezpiecznych i zastąpienie ich bezpieczniejszymi 
substancjami alternatywnymi, ze szczególnym naciskiem na ograniczenie narażenia na 
chemikalia takie jak substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i 
zapobieganie mu, w celu ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska;

37. podkreśla potrzebę pobudzania innowacji w przemyśle chemicznym oraz potwierdza, że 
jest on w stanie zapewnić wiele rozwiązań niskoemisyjnych; podkreśla, że promowanie 
innowacji i minimalizowanie narażenia ludzi i środowiska na niebezpieczne chemikalia 
są kluczowymi elementami w przejściu z liniowego na zrównoważony przemysł 
chemiczny o obiegu zamkniętym, co dałoby temu ważnemu dla gospodarki europejskiej 
sektorowi znaczną przewagę konkurencyjną;

38. wzywa Europejską Agencję Środowiska (EEA) do sporządzenia wraz z Europejską 
Agencją Chemikaliów (ECHA) sprawozdania na temat chemikaliów w środowisku w 
Europie; uważa, że w sprawozdaniu należy ocenić systemowy charakter niebezpiecznych 
chemikaliów w europejskich systemach produkcji i konsumpcji, stosowanie takich 
chemikaliów w produktach, ich występowanie w środowisku europejskim oraz szkody 
wyrządzone zdrowiu ludzkiemu i ekosystemom;

39. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w interesie obywateli i pacjentów 
utrzymały w polityce zdrowia publicznego dynamiczny, oparty na badaniach przemysł 
farmaceutyczny; nalega, aby środki zaproponowane w przyszłej strategii farmaceutycznej 
Komisji były zgodne ze strategią przemysłową i koncentrowały się na utrzymaniu pozycji 
Europy jako innowatora i światowego lidera w produkcji leków i składników czynnych w 
celu zapewnienia pacjentom sprawiedliwego dostępu; wzywa Komisję do opracowania 
strategii farmaceutycznej, która zapewni odpowiednie narzędzia polityczne pozwalające 
pobudzać opracowywanie innowacyjnych leków z korzyścią dla pacjentów oraz stabilne i 
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skuteczne ramy regulacyjne, a także w pełni wykorzysta potencjał cyfrowej transformacji 
opieki zdrowotnej;

40. podkreśla, że ważne jest, by Unia utrzymała bezpieczne dostawy kluczowych materiałów 
i minerałów, składników farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego; apeluje o 
wzmocnienie europejskich łańcuchów wartości, aby zmniejszyć zależność od państw 
trzecich w kluczowych obszarach strategicznych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw produktów 
medycznych, zmniejszyć zależność UE od państw trzecich oraz wesprzeć lokalną 
produkcję farmaceutyczną, jeśli chodzi o leki o dużym znaczeniu terapeutycznym, przy 
czym należy nadać priorytet produktom leczniczym o znaczeniu zdrowotnym i 
strategicznym, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi; przypomina, że 
wszelkie finansowanie publiczne musi być uzależnione od pełnej przejrzystości i 
identyfikowalności inwestycji, od zobowiązania się do dostaw na rynek europejski oraz 
udostępnienia pacjentom najlepszych rozwiązań, w tym pod względem dostępności i 
przystępności cenowej wytwarzanych leków; podkreśla, że strategia powinna zachęcać 
branżę do posiadania zdywersyfikowanego łańcucha dostaw oraz planu ograniczenia 
ryzyka niedoboru leków, aby poradzić sobie z wszelkimi słabymi punktami 
i zagrożeniami w łańcuchu dostaw; wzywa Komisję, aby zaproponowała, w jaki sposób 
zagwarantować, żeby sieć łańcucha dostaw branży stała się bardziej odporna, a także aby 
wprowadziła plan ograniczania ryzyka niedoboru leków w celu zarządzania wszelkimi 
potencjalnymi słabymi punktami i zagrożeniami dla łańcucha dostaw leków o 
krytycznym znaczeniu; wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zakłady produkcji leków będących elementem 
krytycznej infrastruktury zdrowotnej w Europie;

41. wzywa Komisję, aby bardziej zaangażowała się we wspieranie ochrony krytycznej 
infrastruktury zdrowotnej w państwach członkowskich i zaczęła stosować europejski 
program ochrony infrastruktury krytycznej (EPOIK) w sektorze infrastruktury 
zdrowotnej;

42. podkreśla centralną rolę właściwie funkcjonującego i konkurencyjnego sektora 
produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych w zapewnianiu stabilnego dostępu 
do leków i zagwarantowaniu pacjentom w UE wysokiego poziomu opieki zdrowotnej; 
uważa, że Komisja powinna ułatwić dialog z państwami członkowskimi i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, tworząc forum farmaceutyczne nadzorowane przez 
Europejską Agencję Leków (EMA), aby umożliwić wszechstronną dyskusję na temat 
m.in. stabilności farmakologii i wprowadzania nowych technologii do systemów opieki 
zdrowotnej; podkreśla, że forum to powinno uwzględniać różne krajowe podejścia do 
ustalania cen i refundacji, a także inwestycji w opiekę zdrowotną i jej organizacji, aby 
zabezpieczyć istniejące inwestycje produkcyjne w Europie i zapewnić długoterminową 
stabilność, konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw; wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie, zwłaszcza opracowując ad hoc wytyczne UE w sprawie 
zrównoważonych zamówień na leki zgodnie z obowiązującymi przepisami UE 
dotyczącymi zamówień publicznych, z uwzględnieniem kryteriów wykraczających poza 
najniższą cenę, w szczególności dzięki stosowaniu kryteriów tzw. oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, takich jak zapewnienie długoterminowej stabilności, 
konkurencji i bezpieczeństwa dostaw oraz stymulowanie inwestycji w badania i 
produkcję;
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43. w kontekście obecnego kryzysu zdrowotnego i potencjalnych przyszłych kryzysów 
popiera promowanie przedsiębiorstw unijnych, zachęcanie do produkcji w UE, 
zmniejszanie zależności UE od państw trzecich, zwiększanie zdolności produkcyjnych w 
zakresie produkcji niektórych produktów, w szczególności żelu odkażającego, 
respiratorów i sprzętu ochronnego, a także łączenie i koordynowanie cyfrowych 
zdolności produkcyjnych, takich jak druk 3D, które mogą przyczynić się do wytworzenia 
niezbędnego sprzętu;

44. podkreśla potrzebę przeglądu i zmiany unijnych przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, aby zapewnić rzeczywiście równe warunki działania przedsiębiorstwom z 
UE, zwłaszcza przedsiębiorstwom wytwarzającym zrównoważone produkty lub 
świadczącym zrównoważone usługi, na przykład w dziedzinie transportu publicznego;

45. ponownie podkreśla znaczenie zrównoważonego transportu jako części przemysłowego 
łańcucha dostaw oraz wzywa do uwzględnienia kosztów zewnętrznych w cenie 
produktów; podkreśla, że branże zrównoważonej i inteligentnej mobilności mają zarówno 
potencjał, jak i obowiązek napędzania transformacji cyfrowej i ekologicznej, wspierania 
konkurencyjności przemysłowej Europy i poprawy łączności, w szczególności w 
przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, kolejowym i stoczniowym; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji w mobilność o zerowej emisji oraz w 
odporną i bezpieczną infrastrukturę transportową, w szczególności w szybkie sieci, oraz 
do dalszego wspierania rozwoju zrównoważonych paliw alternatywnych;

46. podkreśla ważną rolę ekologicznej mobilności w tworzeniu nowych miejsc pracy, 
ożywianiu europejskiego przemysłu i ograniczaniu emisji z sektora transportu; apeluje o 
strategię na dużą skalę i zwiększenie inwestycji w celu rozwoju szerokiej sieci 
infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych złożonej z szybkich, niezawodnych i 
kompatybilnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

47. zwraca uwagę na rolę technologii baterii w dekarbonizacji systemów mobilności i 
energii; z zadowoleniem przyjmuje europejski sojusz na rzecz baterii i strategiczny plan 
działania na rzecz baterii; apeluje o propagowanie i stymulowanie produkcji baterii w 
Europie, a także o stworzenie spójnych i wspierających ram regulacyjnych dotyczących 
zrównoważonych baterii, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, 
szerszymi celami UE w zakresie dekarbonizacji oraz potrzebą zmniejszenia zależności od 
surowców i kluczowych materiałów oraz metali z państw trzecich;

48. podkreśla znaczenie, jakie ma rozwój zrównoważonych łańcuchów wartości baterii dla 
obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie elektromobilności; podkreśla, że nowe ramy 
regulacyjne dotyczące baterii powinny w pełni uwzględniać wymogi w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, takie jak cele dotyczące ponownego użycia i recyklingu oraz 
zrównoważone i społecznie odpowiedzialne pozyskiwanie surowców; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, aby pobudzały inwestycje w konkurencyjnym i zrównoważonym 
sektorze produkcji baterii, zapewniając ramy, które obejmują bezpieczny dostęp do 
surowców, wsparcie innowacji technologicznych oraz spójne zasady produkcji baterii 
zgodne z wymogami gospodarki o obiegu zamkniętym;

49. podkreśla, że przemysł powinien w pełni przyczyniać się do ochrony różnorodności 
biologicznej i środowiska; zwraca uwagę, że ponad połowa światowego PKB zależy od 
przyrody i jej usług, a kilka sektorów jest w dużym stopniu od niej uzależnionych; 
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zauważa, że przyczyną ponad 90 % utraty różnorodności biologicznej i deficytu wody 
jest wydobycie i przetwarzanie zasobów; podkreśla, że europejska polityka przemysłowa 
powinna być zgodna z celami strategii na rzecz różnorodności biologicznej 2030 i 
respektować zasadę ostrożności i zasadę „zanieczyszczający płaci”;

50. podkreśla, że według podejścia „Jedno zdrowie” zachowanie naturalnych ekosystemów 
ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia dostępu ludzkości do najniezbędniejszych 
zasobów, takich jak woda pitna, czyste powietrze i żyzne gleby; wzywa do szybkiego 
opracowania solidnych wskaźników służących do oceny wpływu na różnorodność 
biologiczną i do zapewnienia stopniowej redukcji zanieczyszczenia, jak określono w 
strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej;

51. zauważa, że przemysł nadal w dużym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia 
środowiska, uwalniając zanieczyszczenia do powietrza, wody i gleby; podkreśla rolę 
dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, na podstawie której zobowiązuje się duże 
instalacje do minimalizowania ilości uwalnianych zanieczyszczeń; oczekuje na 
nadchodzący plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby 
oraz na przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, który powinien 
doprowadzić do znacznego ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych;

52. z zadowoleniem przyjmuje, że Komisja zamierza przyjąć bardziej strategiczne podejście 
do sektorów energii odnawialnej; uważa, że należy w pełni wspierać te branże z uwagi na 
ich kluczową rolę w dekarbonizacji systemów energetycznych i osiągnięciu neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 roku; podkreśla również znaczenie przestrzegania 
zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” dla zmniejszenia zapotrzebowania 
na energię;

53. zauważa, że zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” jest jedną 
z kluczowych zasad unii energetycznej i ma zapewnić w UE dostawy bezpiecznej, 
zrównoważonej i konkurencyjnej energii po przystępnych cenach; podkreśla, że fala 
renowacji stanowi doskonałą szansę dla sektora budowlanego i energetycznego w UE, i 
wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia inwestycji w renowację budynków; 
zwraca uwagę na ważną rolę, jaką podmioty krajowe, regionalne i lokalne mogą odegrać 
w ułatwianiu i koordynowaniu inicjatyw na rzecz renowacji;

54. przypomina, że technologie energii odnawialnej mają strategiczne znaczenie dla 
pomyślnego przejścia na neutralność klimatyczną; apeluje o solidną strategię 
przemysłową na rzecz wdrożenia i rozszerzenia zdolności w zakresie energii 
odnawialnej, aby zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii w Europie, 
konkurencyjność, przywództwo technologiczne i tworzenie miejsc pracy;

55. podkreśla, że rozwój energii odnawialnej oraz gospodarki cyfrowej będzie wymagał 
coraz większej ilości metali ziem rzadkich, metali rzadkich, metali strategicznych oraz 
metali nieszlachetnych; zauważa, że przemysł wydobywczy, niezbędny do takiego 
rozwoju, zużywa ogromne ilości wody, co może kolidować z potrzebami lokalnych 
populacji, zwłaszcza w regionach borykających się z deficytem wody; podkreśla, że 
działalność wydobywcza w państwach trzecich może stanowić źródło intensywnego 
zanieczyszczenia wpływającego na jakość wody, powietrza i gleby oraz powodującego 
wylesianie i utratę bioróżnorodności; przypomina, że działalność wydobywcza 
prowadzona jest głównie w krajach rozwijających się, gdzie normy pracy przewidują 
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zdecydowanie niższą ochronę niż w UE, co powoduje, że warunki pracy w przemyśle 
wydobywczym zagrażają życiu i zdrowiu pracowników kopalni; podkreśla, że 
zanieczyszczenia spowodowane działalnością wydobywczą mają bezpośredni wpływ na 
środki utrzymania lokalnej ludności i w perspektywie długofalowej mogą zmusić ją do 
przesiedlenia; zauważa, że społeczności lokalne ponoszą pośrednie konsekwencje 
zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby, co ma niebagatelny wpływ na ich zdrowie;

56. podkreśla, że środowisko i gospodarka stanowią podstawę społeczeństwa integracyjnego, 
które umożliwia nam radzenie sobie z bieżącymi i przyszłymi wyzwaniami oraz 
wykorzystywanie pojawiających się okazji;

57. uważa, że w Unii Europejskiej potrzebny jest proces reindustrializacji i modernizacji 
bazy przemysłowej, wzmocnienia rynku wewnętrznego i wypracowania 
konkurencyjnych ram dla przemysłu, w tym skutecznej strategii na rzecz MŚP, w celu 
zwiększenia konkurencyjności Europy i jej światowego przywództwa;

58. wzywa Komisję, aby nasiliła i propagowała delokalizację i dywersyfikację europejskiego 
przemysłu w sektorach strategicznych, takich jak produkcja energii odnawialnej i 
farmaceutyka, które nie są jeszcze odporne;

59. uważa, że delokalizacja europejskiego przemysłu powinna służyć jako bodziec do 
pobudzenia mniej rozwiniętych europejskich regionów, w tym regionów o niskiej liczbie 
ludności i o dużym rozproszeniu ludności, o których mowa w artykule 174 TFUE; 
podkreśla, że takie podejście sprzyjałoby ich wzrostowi gospodarczemu oraz tworzeniu 
wielu miejsc pracy, co ostatecznie pozwoliłoby na utrzymanie populacji tych regionów;

60. podkreśla, że strategia przemysłowa powinna opierać się na dowodach i najnowszych 
badaniach naukowych; podkreśla znaczenie wkładu europejskiego przemysłu i 
przedsiębiorstw w opracowanie strategii przemysłowej;

61. podkreśla, że europejska strategia przemysłowa powinna również zapewnić 
udostępnianie jasnych, kompleksowych i łatwo dostępnych informacji na temat stanu 
przemysłu europejskiego, w szczególności wszystkich informacji istotnych dla 
zrozumienia wpływu produkcji przemysłowej na zdrowie i środowisko;

62. podkreśla, że niezbędne jest osiągnięcie lepszej równowagi mężczyzn i kobiet w 
sektorach przemysłowych, w szczególności przez zachęcanie kobiet do studiowania nauk 
ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, rozważenia kariery technologicznej i 
inwestowania w umiejętności cyfrowe, co poprawiłoby równowagę płci, jeśli chodzi o 
zakładanie przedsiębiorstw i zarządzanie nimi;

63. popiera cel Komisji, jakim jest opracowanie nowej strategii przemysłowej UE z myślą o 
stworzeniu bardziej konkurencyjnego i odpornego przemysłu w obliczu globalnych 
wstrząsów;

64. uważa, że Unia Europejska powinna dążyć do opracowania dostosowanej do potrzeb 
strategii przemysłowej, która będzie stabilnym filarem dla Europy w przyszłości, 
zwłaszcza po bezprecedensowym kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią 
COVID-19;

65. uważa, że strategia przemysłowa musi zapewniać szereg odpowiednich instrumentów, 
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dostosowanych do potrzeb każdego sektora lub ekosystemu i skoordynowanych z 
państwami członkowskimi oraz zwiększających skuteczność europejskich polityk i 
instrumentów.
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OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy
(2020/2076(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Markus Buchheit

WSKAZÓWKI

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

1. przyjmuje z zadowoleniem nową strategię przemysłową dla Europy, a zwłaszcza jej 
ukierunkowanie na zapewnienie uczciwej konkurencji i równych warunków działania 
w skali globalnej oraz na narzędzia, dzięki którym przemysł UE będzie przygotowany 
na dzisiejsze i przyszłe wyzwania na całym świecie, zgodnie z założeniami 
Europejskiego Zielonego Ładu; wzywa Komisję do przyjęcia zdecydowanego, 
holistycznego podejścia na rzecz wdrożenia przedmiotowej strategii; podkreśla, że 
prawa socjalne, transformacja cyfrowa, transport, handel i polityka ochrony środowiska 
są wzajemnie powiązane w ramach przemysłu europejskiego;

2. zauważa, że UE pozostaje w tyle pod względem konkurencyjności w skali globalnej i 
oczekuje się, że w 2020 r. handel światowy zmaleje o 13–32%, a PKB UE obniży się 
o co najmniej 7,5% ze względu na skutki związane z COVID-19, a wszelkie szacunki 
dotyczące oczekiwanego ożywienia w 2021 r. są wciąż niepewne; podkreśla w związku 
z tym, że w kontekście szybko pogarszającej się sytuacji w gospodarce globalnej 
potrzebna jest reindustrializacja Europy, a także należy zwrócić szczególną uwagę na 
ożywienie rynku pracy; w tym celu wzywa UE do wysiłków na rzecz ratowania 
przedsiębiorstw i miejsc pracy; podkreśla znaczenie dostosowania strategii 
przemysłowej UE do nowego scenariusza gospodarczego po wybuchu epidemii 
COVID-19 przy uwzględnieniu jej niekorzystnego wpływu na konkurencyjność UE, 
aby ograniczyć zależność europejskiego przemysłu od zewnętrznych dostaw; wzywa do 
wzmocnienia środków mających na celu wsparcie finansowania MŚP, zachęcanie ich 
do innowacji oraz znalezienie rozwiązania dla bieżącego zakłócenia globalnych 
łańcuchów wartości spowodowanego epidemią COVID-19;

3. apeluje o zakrojoną na szeroką skalę i spójną strategię przemysłową UE, dostosowaną 
do Europejskiego Zielonego Ładu, aby przekształcić nasze gospodarki i wzmocnić ich 
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odporność poprzez łączenie inwestycji strategicznych w celu wspierania MŚP oraz 
poprawy możliwości w zakresie zatrudnienia i umiejętności wymaganych na rynku 
pracy; ponadto zachęca Komisję do wzmocnienia i udoskonalenia jej inicjatyw 
mających na celu wspieranie europejskich MŚP w pokonywaniu barier 
uniemożliwiających im dostęp do rynków międzynarodowych, a to poprzez 
negocjowanie specjalnych rozdziałów w umowach handlowych oraz wspieranie 
krajowych i regionalnych agencji eksportowych w ich wysiłkach na rzecz umożliwienia 
MŚP czerpania jak największych korzyści z takich porozumień; podkreśla w związku z 
tym znaczenie skutecznych kampanii informacyjnych i podnoszących świadomość, a to 
poprzez skuteczną realizację strategii na rzecz MŚP; zwraca się do Komisji 
o zmniejszenie obciążeń administracyjnych i regulacyjnych, aby MŚP mogły w pełni 
korzystać z dostępu do rynku; wskazuje na konieczność dalszej poprawy otoczenia 
biznesowego w UE poprzez ułatwienie dostępu do finansowania, zwłaszcza w obecnej 
sytuacji zakłócenia globalnych łańcuchów wartości; podkreśla również, że przed 
wprowadzeniem nowych przepisów UE należy zadbać o pewność prawa, politykę 
opartą na dowodach, ocenę skutków i efektywność kosztową; przypomina Komisji 
o zasadzie „jedno więcej – jedno mniej”; przyjmuje z zadowoleniem cel Komisji, jakim 
jest uruchomienie na początku 2020 r. specjalnego narzędzia do samodzielnej oceny 
reguł pochodzenia dla MŚP na przyszłej platformie Access2Market, mającego pomóc 
przedsiębiorstwom w dokonywaniu oceny, czy produkt może korzystać z preferencji 
w ramach danej umowy handlowej UE, aby ułatwić MŚP korzystanie z preferencji 
w ramach takich umów handlowych; uważa, że wsparcie jest potrzebne MŚP, które 
inwestują w neutralność klimatyczną, zachowując przy tym swoją konkurencyjność;

4. podkreśla potrzebę zdecydowanego zaangażowania państw członkowskich na rzecz 
przyszłości przemysłu europejskiego, aby UE stała się światowym liderem w dziedzinie 
niskoemisyjnych i zrównoważonych technologii przy jednoczesnym uniknięciu ucieczki 
emisji; zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosku w sprawie mechanizmu 
dostosowania na granicach w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla oraz podkreśla, że 
musi on być w pełni zgodny z zasadami WTO, również przy uwzględnieniu wyników 
należytej oceny skutków; podkreśla, że nasze ambitne cele klimatyczne nie mogą 
prowadzić do dezindustrializacji UE, lecz do zwiększenia konkurencyjności 
zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzenia możliwości gospodarki 
o obiegu zamkniętym; przypomina, że nasze sektory przemysłu wzywa się do 
aktywnego udziału w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez 
inwestowanie w neutralność klimatyczną i przestrzeganie nowych standardów, 
a jednocześnie muszą one mierzyć się z konkurentami z państw trzecich, którzy są 
mniej ambitni, jeśli chodzi o redukcję emisji; podkreśla ryzyko, że przedsiębiorstwa 
europejskie, a zwłaszcza MŚP ryzykują pozostanie w niekorzystnej sytuacji 
konkurencyjnej, dążąc jednocześnie do zachowania konkurencyjności i do rozwoju na 
rynkach eksportowych; wzywa Komisję do wspierania MŚP, które już koncentrują się 
na ekologicznych technologiach i innowacjach w eksporcie towarów i usług do państw 
trzecich w celu wdrożenia tam ekologicznych technologii oraz stworzenia równych 
warunków prowadzenia działalności;

5. wzywa Komisję do skupienia się na zapewnieniu dostaw w Europie poprzez 
ustanowienie strategicznych zapasów i odpowiednich metod gromadzenia zapasów oraz 
zmniejszenie uzależnienia od niewielkiej liczby państw, przy czym jednocześnie należy 
koncentrować się na inteligentnej repatriacji produkcji w głównych sektorach 
przemysłu, takich jak technologie i telekomunikacja, produkty medyczne, produkty 
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farmaceutyczne i surowce strategiczne; podkreśla potrzebę wspierania badań, cyfryzacji 
i robotyzacji za pomocą dotacji, aby zachować konkurencyjność na rynkach 
światowych; podkreśla, że repatriacja produkcji i skupienie się na krajowej wydajności 
jako jedyny sposób na rozwiązanie problemu niedoboru towarów strategicznych nie 
rozwiąże problemu takich niedoborów, zwłaszcza w czasach kryzysu; uważa, że UE 
powinna odgrywać wiodącą rolę na forach i w instytucjach wielostronnych, aby 
zapewnić możliwość złagodzenia niedoborów dostaw w przyszłości, gdyż niedobory 
można wyeliminować tylko w ramach ścisłej współpracy wielostronnej; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje utworzenie strategicznego instrumentu inwestycyjnego 
zaproponowanego w pakiecie środków na rzecz ożywienia gospodarczego i uważa, że 
może on zostać uzupełniony strategicznym funduszem dywersyfikacji łańcucha dostaw, 
aby ograniczyć nadmierne uzależnienie od pojedynczych dostawców i aktywnie 
wspierać przedsiębiorstwa w dywersyfikacji produkcji w strategicznych sektorach; 
uważa, że strategię przemysłową UE można uzupełnić rozporządzeniami dotyczącymi 
innych aspektów łańcuchów dostaw, w tym należytej staranności oraz prawa w zakresie 
ochrony środowiska i prawa pracy, z zachowaniem silnych zabezpieczeń społecznych, 
w celu wypracowania kompleksowego podejścia;

6. zauważa, że kryzys związany z COVID-19 wskazał na potrzebę zapewnienia cyfrowych 
rozwiązań oraz modeli handlowych i biznesowych; podkreśla znaczenie trwających 
wielostronnych negocjacji na szczeblu WTO w sprawie handlu elektronicznego, w tym 
transgranicznych przepływów danych; wzywa do opracowania kompleksowego i 
ambitnego zbioru przepisów gwarantujących europejskie standardy ochrony danych; 

7. uznaje istotny potencjalny wpływ kolejnej rewolucji przemysłowej i automatyzacji na 
handel międzynarodowy; zauważa, że wraz z przewidywaną optymalizacją produkcji 
nastąpi również restrukturyzacja międzynarodowego łańcucha dostaw, co będzie miało 
istotny wpływ na rynek pracy, a w związku z tym będzie negatywnie oddziaływało na 
tworzenie miejsc pracy w przyszłości oraz na cały rynek; wzywa Komisję, aby włączyła 
do swojej polityki silne zabezpieczenia społeczne;

8. podkreśla, że przemysł odpowiada za eksport 80% towarów europejskich i zatrudnia 
około 35 mln osób; wzywa Komisję do uwzględnienia znacznej wartości dodanej 
przemysłu dla europejskiego rynku pracy i praw socjalnych oraz jego istotnej roli jako 
czynnika dobrobytu i konkurencyjności;

9. domaga się, aby strategia przemysłowa UE miała charakter włączający i przejrzysty, 
obejmując wszystkie podmioty działające w całym łańcuchu wartości – od 
przedsiębiorstw typu start-up po największe przedsiębiorstwa, od środowiska 
akademickiego po naukowe, od usługodawców po dostawców, ale także związki 
zawodowe i organizacje konsumenckie;

10. wzywa Komisję do zapewnienia wielostronnego systemu opartego na zasadach, który 
byłby odpowiedni dla silniejszej UE na świecie, prowadzącej otwarty i sprawiedliwy 
handel wpisujący się w globalne wysiłki na rzecz powstrzymania zmiany klimatu i 
utraty różnorodności ekologicznej, a jednocześnie dążącej do trwałego ożywienia 
gospodarczego; podkreśla, że sprawiedliwy i wolny handel powinien być wspierany 
przez sprawnie funkcjonującą Światową Organizację Handlu; zwraca się do Komisji 
o współpracę z pozostałymi członkami WTO w celu wdrożenia ambitnej reformy, 
dalszego angażowania się na rzecz znalezienia długoterminowego wielostronnego 
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rozwiązania w celu przezwyciężenia obecnego impasu w sprawie Organu 
Apelacyjnego, zapewnienia otwartego i uczciwego handlu z egzekwowalnym systemem 
rozstrzygania sporów oraz prawdziwie równych warunków prowadzenia działalności 
dla przedsiębiorstw handlowych, a także do pełnego uwzględniania norm społecznych i 
środowiskowych; wzywa Komisję do wynegocjowania nowych przepisów mających na 
celu zwalczanie praktyk zakłócających wymianę handlową, w tym polityki i praktyk 
nierynkowych, nadwyżki zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw państwowych oraz 
dotacji przemysłowych, a także strategii politycznych i praktyk związanych 
z przymusowym transferem technologii; z zadowoleniem przyjmuje trwające 
negocjacje wielostronne w ramach WTO w sprawie kluczowych obszarów handlu 
usługami i w sprawie ułatwień inwestycyjnych; wzywa do utrzymania obecnej zerowej 
stawki celnej dla produktów farmaceutycznych w ramach WTO i popiera rozszerzenie 
zakresu inicjatywy wzajemnego znoszenia ceł w celu włączenia większej liczby 
produktów i państw;

11. podkreśla swoją determinację w nawiązaniu możliwie najściślejszych stosunków ze 
Zjednoczonym Królestwem, krajem, który pozostanie partnerem, sojusznikiem i 
przyjacielem w Europie; zachęca Komisję do wykorzystania sytuacji spowodowanej 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa w celu usprawnienia naszej polityki UE, 
ograniczenia biurokracji i zwiększenia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw i 
MŚP; podkreśla, że celem umowy o wolnym handlu powinno być umożliwienie jak 
najlepszego dostępu do rynku i wprowadzenie ułatwień w handlu, aby zminimalizować 
zakłócenia w handlu, a to w oparciu o przepisy dotyczące równych warunków działania 
zapewniające wysokie standardy ochrony społecznej, ochrony pracy i ochrony 
środowiska, a także polityki konkurencji i pomocy państwa; wzywa ponownie Komisję 
do zawarcia nowej, kompleksowej umowy o partnerstwie strategicznym między 
Zjednoczonym Królestwem a UE, która znacznie wykracza poza handel, zgodnie 
z deklaracją polityczną z października 2019 r.;

12. wzywa Komisję do podjęcia działań na rzecz skutecznego i operacyjnie sprawnego 
systemu udzielania zamówień, co wzmacnia pozycję z myślą o negocjacjach w sprawie 
zasady wzajemności i w sprawie otwierania rynków; wzywa Radę do wznowienia 
rozmów i zawarcia szybkiego porozumienia w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym; podkreśla, że 
potrzebny jest instrument, który będzie ukierunkowany na praktyki dyskryminacyjne 
wobec przedsiębiorstw unijnych na rynkach zamówień publicznych państw trzecich; 
wzywa do uwzględnienia globalnego katalogu podstawowych produktów stosowanych 
w sytuacjach wyjątkowych, aby uniknąć nadużyć ze strony dostawców z państw 
trzecich w handlu międzynarodowym podczas globalnej katastrofy; 

13. z zadowoleniem przyjmuje przegląd polityki Unii w zakresie międzynarodowego 
handlu i inwestycji oraz wzywa Komisję do dokonania oceny unijnego zestawu 
narzędzi handlowych, aby przeciwdziałać zakłóceniom na rynku globalnym; wzywa do 
wzmocnienia instrumentów ochronnych w handlu, zwłaszcza gwarancji, aby stały się 
one skuteczniejsze i lepiej dostosowane do ochrony przemysłu europejskiego oraz do 
skutecznego przeciwdziałania zakłóceniom na rynku; wzywa do zwrócenia szczególnej 
uwagi na metale o znaczeniu strategicznym i na sektor stalowy w celu zagwarantowania 
skutecznej konkurencji; odrzuca nieuzasadnione środki protekcjonistyczne prowadzące 
do zakłóceń w gospodarce światowej, a także nieuzasadnioną pomoc państwa 
w państwach trzecich, która obniżyła koszty czynników produkcji w sposób niezgodny 
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z celami porozumienia paryskiego lub celami zrównoważonego rozwoju; 

14. wzywa Komisję do pilnej zmiany unijnych środków ochronnych dotyczących wyrobów 
ze stali przy uwzględnieniu obecnego kontekstu COVID-19 w celu ochrony sektora 
stalowego przed utrzymującą się globalną nadwyżką mocy produkcyjnych i 
nieuczciwymi praktykami handlowymi, a także w celu zagwarantowania skutecznej 
konkurencji;

15. wzywa Komisję do zapewnienia skutecznego egzekwowania praw własności 
intelektualnej przy jednoczesnym zachęcaniu do innowacji, gwarantowaniu dostępu do 
leków oraz ochronie zdrowia publicznego, a także do zajęcia się kwestią handlu 
towarami podrobionymi i pirackimi w całym międzynarodowym łańcuchu dostaw, we 
współpracy ze wszystkimi właściwymi podmiotami, co stanowi kluczowy cel planu 
działania w zakresie własności intelektualnej; wzywa Komisję do promowania i 
zapewnienia ochrony oznaczeń geograficznych zarówno na poziomie 
międzynarodowym, jak i dwustronnym oraz do wznowienia debaty na temat oznaczeń 
geograficznych produktów nierolnych, które mogłyby wspierać innowacje, 
zrównoważoną produkcję i miejsca pracy w UE, zwiększając atrakcyjność i renomę 
naszych wysokiej jakości produktów na całym świecie; podkreśla, że elastyczne 
rozwiązania przewidziane w porozumieniu TRIPS powinny być wykorzystywane 
w celu zaradzenia potencjalnym niedoborom podaży leków;

16. wzywa państwa członkowskie do szybkiego wdrożenia wszystkich przepisów 
rozporządzenia w sprawie kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych; podkreśla 
znaczenie lepszej koordynacji działań państw członkowskich, z naciskiem na spójność, 
skuteczność i przejrzystość; wzywa Komisję do ścisłego monitorowania i zapewnienia 
niezbędnej pomocy we wdrażaniu tego rozporządzenia, aby chronić dostęp do 
strategicznych sektorów przemysłu, infrastruktury, kluczowych technologii 
prorozwojowych lub wszelkich innych aktywów w interesie bezpieczeństwa i 
cyberbezpieczeństwa oraz w celu zagwarantowania konkurencyjności na jednolitym 
rynku europejskim; z zadowoleniem przyjmuje białą księgę w sprawie wyrównania 
warunków działania w odniesieniu do dotacji zagranicznych i wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego w celu zapobieżenia wrogim przejęciom ze 
strony przedsiębiorstw z państw trzecich, które są w dużym stopniu subsydiowane przez 
ich rządy, oraz do zaradzenia zakłóceniom powodowanym na jednolitym rynku; wzywa 
do szybkiego przyjęcia rozporządzenia nr 654/2014 (rozporządzenie w sprawie 
egzekwowania przepisów).
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy
(2020/2076(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jordi Cañas

WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że obecnie w przemyśle UE pracuje około 35 mln osób, przypada na 
niego ponad 80 % eksportu oraz odgrywa on dominującą rolę w lokowaniu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych; mając na uwadze, że 99 % przedsiębiorstw 
w UE to MŚP, które odpowiadają za około 50 % PKB UE i zatrudniają ponad 100 mln 
pracowników; mając na uwadze, że nowa strategia przemysłowa powinna bazować na 
ekosystemach przemysłowych obejmujących wszystkie podmioty w przemysłowych 
łańcuchach wartości, począwszy od dużych przedsiębiorstw, MŚP 
i mikroprzedsiębiorstw po pracowników i konsumentów;

B. mając na uwadze, że kobiety i osoby z niepełnosprawnościami wciąż są niedostatecznie 
reprezentowane w branżach i zawodach związanych z przemysłem oraz w kadrze 
zarządzającej w tym sektorze oraz częściej są zatrudnione w sektorach lub podsektorach 
przemysłu o niskiej wartości dodanej, pomimo że 40,1 % kobiet ukończyło studia 
wyższe, a w 2019 r. 86,2 % kobiet w wieku od 20 do 24 lat ukończyło co najmniej 
szkołę średnią II stopnia w porównaniu z 81 % mężczyzn1;

C. mając na uwadze, że Europa potrzebuje strategii przemysłowej zrównoważonej pod 
względem społecznym i środowiskowym, której priorytetami byłyby równe szanse i 
spójność społeczna; mając na uwadze, że nowa strategia przemysłowa UE musi być 
wektorem we wszystkich sektorach i przedsiębiorstwach w celu tworzenia większej 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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liczby lepszych miejsc pracy, wzmocnienia roli MŚP oraz osiągnięcia w pełni 
zrównoważonego rynku pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu, aby wspierać 
sprawiedliwą podwójną transformację w kierunku przemysłu cyfrowego, opartego na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce zasobo- i energooszczędnego oraz neutralnego 
dla klimatu; mając na uwadze, że wdrożenie Zielonego Ładu i strategii cyfrowej 
powinno też pobudzić zrównoważony wzrost umożliwiający przejście na bardziej 
ekologiczny przemysł oparty w większym stopniu na obiegu zamkniętym;

D. mając na uwadze, że MŚP stanowią ponad 99 % wszystkich przedsiębiorstw 
europejskich, lecz zaledwie 17 % z nich z powodzeniem włączyło technologie cyfrowe 
do swojej działalności; mając na uwadze, że 70 % przedsiębiorstw twierdzi, iż brak 
dostępu do talentów jest przeszkodą dla inwestycji w całej UE;

E. mając na uwadze, że Europa ma silne wielowiekowe tradycje przemysłowe, dzięki 
którym jest zdolna do skutecznej dwojakiej transformacji bazującej na gospodarce 
społecznej i wartościach UE;

F. mając na uwadze, że bezpieczne i integracyjne wdrożenie i stosowanie cyfryzacji i 
sztucznej inteligencji (SI) ma kluczowe znaczenie dla wszystkich sektorów przemysłu 
w celu zapewnienia ekologicznej transformacji przemysłowej, która zwiększy 
konkurencyjność, stworzy możliwości wysokiej jakości miejsc pracy, zrównoważone 
modele biznesowe i zapewni dobrobyt gospodarczy; mając na uwadze, że w związku z 
tym należy inwestować w badania naukowe i innowacje oraz edukację cyfrową;

G. mając na uwadze, że europejskie podejście do SI powinno priorytetowo uwzględniać 
aspekty i dylematy etyczne związane z SI, aby mieć pewność, że jej wykorzystanie jest 
ukierunkowane na człowieka, zwiększa jego dobrostan, poczucie bezpieczeństwa, 
jakość życia społeczeństwa i środowiska, a także wykazuje pełne poszanowanie 
podstawowych praw i wartości UE;

H. mając na uwadze, że osoby mieszkające i pracujące w UE poważnie ucierpiały na 
skutek pandemii COVID-19, która stworzyła bezprecedensowe wyzwania dla 
przemysłu UE oraz wywarła ogromny wpływ na organizację pracy, stanowiska pracy i 
pracowników w niektórych sektorach, przy czym ponad 5 mln osób grozi utrata pracy, 
a średni prognozowany spadek PKB wynosi około 7 % w całej Unii; mając na uwadze, 
że w szeregu zakładów odnotowano szybkie przestawienie produkcji przemysłowej na 
produkty medyczne; mając na uwadze, że obecny kryzys zwiększa zapotrzebowanie na 
nową strategię przemysłową;

I. mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem Światowego Forum Ekonomicznego 
poświęconym przyszłości miejsc zatrudnienia 65 % dzieci rozpoczynających dziś naukę 
w szkole podstawowej będzie pracować na stanowiskach pracy, które jeszcze nie 
istnieją; mając na uwadze, że pracownicy o niskich kwalifikacjach są szczególnie 
narażeni w epoce cyfrowej, a statystyki Eurostatu pokazują, że 77,8 % Europejczyków 
w wieku od 25 do 64 lat uważa, że nie potrzebują dalszego kształcenia ani szkolenia i 
tym samym stają się podatni na wstrząsy; mając na uwadze, że w związku z tym należy 
wspierać systemy kształcenia i szkolenia, które obejmują elementy przekwalifikowania 
i podnoszenia świadomości, aby przekazać podstawowe kompetencje i umiejętności, 
włącznie z umiejętnościami cyfrowymi, potrzebne do rozpoczęcia nowej kariery 
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zawodowej;

J. mając na uwadze, że dialog społeczny, obejmujący rokowania zbiorowe i stałą 
współpracę między partnerami społecznymi, ma zasadnicze znaczenie dla solidnej 
polityki przemysłowej, która poprawia warunki pracy i zatrudnienia i tym samym 
przyczynia się do powstania sprawiedliwszego społeczeństwa, w którym nikt nie jest 
pozostawiony sam sobie;

K. mając na uwadze, że należy zachęcać partnerów społecznych do negocjowania 
i zawierania układów zbiorowych w sprawach, które są dla nich istotne, przy pełnym 
poszanowaniu ich autonomii i prawa do podejmowania działań zbiorowych;

L. mając na uwadze, że wzrost gospodarczy idzie w parze z poprawą standardów 
społecznych i poziomu życia oraz z dobrymi warunkami pracy;

M. mając na uwadze, że strategia przemysłowa UE powinna pomagać w rewitalizacji 
regionów, a zatem wspierać ich transformację dzięki strategiom inteligentnej 
specjalizacji oraz europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym;

1. podkreśla, że polityka przemysłowa UE musi obejmować silny wymiar społeczny 
i środowiskowy oraz musi być zgodna z Europejskim filarem praw socjalnych i celami 
Zielonego Ładu oraz porozumienia paryskiego, aby skutecznie uwzględniać społeczne i 
gospodarcze skutki zmian strukturalnych oraz przyczyniać się do realizacji tych celów z 
myślą o wspieraniu konkurencyjności, wysokiej jakości zatrudnienia, godnych 
warunków pracy, równości szans, a także dostępu do dobrze funkcjonujących rynków 
pracy i systemów opieki społecznej dla wszystkich; podkreśla, że przejście na neutralną 
dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym daje nowe możliwości tworzenia miejsc 
pracy i modernizacji europejskiego sektora przemysłowego przez tworzenie nowych 
rynków, w tym dzięki efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii oraz promowaniu takich innowacyjnych modeli jak 
upcykling, ponowne użycie i naprawa;

2. zauważa, że zalecenia dla poszczególnych krajów powinny obejmować działania 
i kwestie istotne dla polityki przemysłowej (UE) w trakcie europejskiego semestru; 
podkreśla, że mierzenie status quo i postępów ma zasadnicze znaczenie dla 
kształtowania polityki opartej na dowodach w przyszłości i zagwarantowałoby również, 
że państwa członkowskie UE będą informowane o postępach i rozwoju w dziedzinie 
polityki przemysłowej na szczeblu krajowym i unijnym;

3. podkreśla, że cyfryzacja, SI, technologia dużych zbiorów danych, cyberbezpieczeństwo, 
innowacje i rozwój środków na potrzeby zrównoważonych gałęzi przemysłu są 
niezbędne dla ukształtowania lepszej spójności społecznej, osiągnięcia celów 
Europejskiego Zielonego Ładu i zapewnienia konkurencyjności UE;

4. podkreśla znaczenie pracowników transgranicznych i sezonowych dla świadczenia 
usług jako kluczowego elementu wysiłków na rzecz ożywienia gospodarczego oraz 
wzywa do przyjęcia środków wspierających ich mobilność i ochronę praw 
pracowniczych, włącznie z lepszym wdrażaniem obowiązującego prawodawstwa;

5. wzywa Komisję, aby zajęła się problemami pracowników transgranicznych 



RR\1216571PL.docx 65/103 PE650.700v02-00

PL

i sezonowych w zakresie nabywania uprawnień socjalnych, wynikającymi z braku 
możliwości przenoszenia uprawnień, w drodze szybkiego przyjęcia przeglądu 
rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz 
wdrożenia skoordynowanych rozwiązań cyfrowych na szczeblu państw członkowskich, 
przy jednoczesnym ulepszeniu i usprawnieniu rozwiązań zapobiegających wszelkiego 
rodzaju oszustwom;

6. z zadowoleniem przyjmuje pomoc finansową Komisji przeznaczoną na ratowanie 
miejsc pracy za pośrednictwem instrumentu tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) i uważa, 
że europejski system reasekuracji świadczeń dla bezrobotnych mógłby być 
dodatkowym narzędziem wspierającym sprawiedliwe przejście na neutralną dla klimatu 
cyfrową gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przyczyniłby się do zwiększenia 
odporności gospodarki europejskiej, a w szczególności przemysłu europejskiego; w 
związku z tym oczekuje na odnośny wniosek Komisji zapowiedziany przez 
przewodniczącą U. von der Leyen;

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji z dnia 27 maja 2020 r. dotyczący 
przedstawionego planu naprawy gospodarczej, który obejmuje wzmocniony 
długoterminowy budżet UE (WRF na lata 2021–2027) oraz nowe narzędzie służące 
odbudowie gospodarki Next Generation EU o wartości 750 mld EUR, i apeluje o jego 
szybkie zatwierdzenie; podkreśla w tym kontekście znaczenie zrównoważonych pod 
względem społecznym i środowiskowym inwestycji w sektorach przemysłowych 
szczególnie dotkniętych kryzysem za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności, przy czym należy się skoncentrować na ułatwianiu aktywnej 
polityki zatrudnienia, inwestowaniu w kompetencje cyfrowe i infrastrukturę cyfrową, 
przedsiębiorczości i tworzeniu przedsiębiorstw typu start-up, zwłaszcza dla MŚP i osób 
samozatrudnionych, co przyczyni się do opracowania strategii zrównoważonej i 
konkurencyjnej polityki przemysłowej w całej UE;

8. podkreśla, że aby zdobyć lub utrzymać pozycję światowego lidera w strategicznych 
sektorach przemysłowych i w dziedzinie technologii o wysokiej wartości dodanej, 
zasadnicze znaczenie mają badania naukowe i innowacje realizowane w ramach 
programu „Horyzont Europa” oraz przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii 
(EIT); przypomina o pozytywnym wpływie działań innowacyjnych na osiągnięcie 
neutralności klimatycznej do 2050 r., zapewnienie przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwom unijnym oraz na ilość i jakość miejsc pracy;

9. z zadowoleniem przyjmuje pomoc finansową udzieloną przez Komisję na ratowanie 
miejsc pracy za pośrednictwem programu SURE oraz dodatkowe partnerstwa między 
służbami zatrudnienia, partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami służące ułatwieniu 
przekwalifikowania, zwłaszcza w przypadku pracowników sezonowych we wszystkich 
rodzajach miejsc pracy w branży turystycznej;

10. uważa, że polityka przemysłowa UE musi działać na rzecz przyspieszenia innowacji, 
zwłaszcza w kluczowych obszarach cyfryzacji i produkcji, oraz obejmować strategie 
promujące poprawę jakości zatrudnienia i przywracanie możliwości produkcyjnych w 
całej Unii, a zarazem zapewniające wszystkim regionom w UE zrównoważony rozwój 
regionalny wzmacniany za pomocą polityki spójności oraz europejskich funduszy 
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strukturalnych i inwestycyjnych (fundusze ESI), aby zwiększyć globalną 
konkurencyjność UE oraz unikać nadmiernej zależności od usługodawców 
zagranicznych, szczególnie w takich sektorach strategicznych jak produkty 
farmaceutyczne i wyroby medyczne, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo danych, 
usługi cyfrowe i technologie strategiczne oraz energetyka i tym samym wzmocnić 
strategiczną autonomię UE; w związku z tym podkreśla znaczenie rozwijania 
umiejętności pracowników w tych sektorach; podkreśla ponadto potrzebę propagowania 
inwestycji publicznych i właściwego wykorzystania pomocy państwa, a także 
wzmocnienia inwestycji kapitałowych przedsiębiorstw, zróżnicowania globalnych 
łańcuchów dostaw oraz zapewnienia ich bardziej zrównoważonego i przejrzystego 
charakteru;

11. ponownie podkreśla, że sektor przemysłu jest podstawą gospodarki oraz odpowiada za 
dużą część europejskiego wywozu i europejskich inwestycji w badania naukowe 
i innowacje; podkreśla kluczową rolę MŚP stanowiących trzon gospodarki europejskiej 
w zapewnianiu wzrostu przemysłu unijnego i realizacji celów transformacji 
ekologicznej i cyfrowej; podkreśla w związku z tym, że MŚP powinny być centralnym 
elementem nowej strategii przemysłowej, oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do stworzenia przyjaznego środowiska, które umożliwi rozwój i wzrost MŚP, na 
przykład dzięki ograniczeniu zbędnego obciążenia regulacyjnego, ułatwianiu dostępu 
do odpowiednich źródeł finansowania i wspieraniu przedsiębiorczości, co ma kluczowe 
znaczenie dla innowacji, tworzenia miejsc pracy i włączenia społecznego; w związku z 
tym popiera komplementarność nowej strategii przemysłowej z nowym planem 
działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, w ramach którego do 
2030 r. w całej UE ma powstać do 700 000 nowych miejsc pracy, z których wiele 
przyniesie korzyści szczególnie MŚP;

12. podkreśla potrzebę uwzględnienia silnego elementu społecznego w strategii 
przemysłowej UE oraz cyfryzacji przemysłu sprzyjającej włączeniu społecznemu; 
wzywa Komisję do zapewnienia wystarczających środków finansowych i skutecznych 
mechanizmów za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i innych funduszy; wzywa do 
uwzględnienia w strategii potrzeb mniej rozwiniętych technologicznie regionów 
przemysłowych, włącznie z regionami w dużym stopniu zależnymi od stałych paliw 
kopalnych i regionami objętymi art. 174 TFUE, oraz do zapewnienia niezbędnych 
inwestycji w taką infrastrukturę jak dostęp do szerokopasmowego internetu;

13. podkreśla potrzebę zwrócenia uwagi na ryzyko utraty miejsc pracy wskutek 
transformacji przemysłowej oraz na odpowiedzialność władz za ochronę socjalną; 
wzywa państwa członkowskie do zapewnienia pracownikom odpowiednich 
wynagrodzeń i wsparcia w tym okresie przejściowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
szans na zatrudnienie i dobrobytu, oraz do rozważenia szerszego zakresu takich 
środków ochrony socjalnej jak krajowe systemy minimalnego dochodu 
gwarantowanego, świadczenia dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, dodatki grzewcze, 
odpowiednie emerytury, stypendia dla studentów, płatności za staże i wsparcie dla osób 
z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia godnego poziomu życia;

14. podkreśla, że inwestycje w bezpieczeństwo i higienę pracy pomagają zapobiegać 
związanym z pracą chorobom, wypadkom oraz szkodliwemu napięciu fizycznemu 
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i psychospołecznemu, a ponadto mają wymierny pozytywny wpływ na gospodarkę, 
ponieważ przyczyniają się do większej wydajności i zrównoważonej kariery 
zawodowej; przypomina, że według Komisji jedno euro wydane na bezpieczeństwo 
i higienę pracy przynosi zwrot w wysokości co najmniej dwóch euro; podkreśla, że 
bezpieczeństwo i higiena pracy również powinny być traktowane priorytetowo w nowej 
strategii przemysłowej dla Europy;

15. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie zasobów przeznaczonych na FST, biorąc pod 
uwagę, że do 2030 r. 160 000 miejsc pracy w sektorze wydobycia węgla może ulec 
likwidacji w ramach długoterminowego procesu transformacji przemysłowej, a inne 
sektory, np. sektory energochłonne lub przemysł motoryzacyjny, również staną wobec 
dogłębnych zmian strukturalnych;

16. wzywa Komisję do dokładnego zbadania wpływu uzależnienia Europy od importu z 
państw trzecich, zwłaszcza Chin i innych krajów, w których państwo wywiera znaczny 
wpływ na rynek, co ma niesprawiedliwe konsekwencje dla przedsiębiorstw 
i pracowników w UE;

17. docenia zindywidualizowane podejście, które Komisja zastosuje przy opracowywaniu 
programów w ramach strategii przemysłowej; wzywa do stosowania tego podejścia 
w realistycznej perspektywie uwzględniającej rzeczywiste potrzeby każdego 
ekosystemu;

18. mając na uwadze ochronę europejskich miejsc pracy, podkreśla konieczność 
zreformowania unijnego prawa konkurencji, a jednocześnie dopilnowania, by UE 
pozostała otwarta i atrakcyjna dla inwestycji zagranicznych w ramach zasad państwa 
prawa i norm UE;

19. podkreśla, że zdolność do przyciągania, rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego i 
zrównoważonego przemysłu UE; uważa, że aktywna polityka rynku pracy, kształcenie i 
szkolenie w perspektywicznych sektorach, godne zatrudnienie i warunki pracy, 
dostępna i przystępna cenowo opieka nad dziećmi, umiejętności i kompetencje, 
szczególnie związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) oraz 
umiejętnościami cyfrowymi, mają zasadnicze znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego i przyszłego niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej oraz wspierania 
przejścia na zrównoważone wzorce produkcji i świadczenia usług; uważa, że inwestycje 
w zindywidualizowane uczenie się przez całe życie, przedsiębiorczość, w tym 
spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne, umiejętności cyfrowe i zasoby ludzkie są 
ważne dla zapewnienia skutecznego i odpowiednio wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
oraz przekwalifikowywania pracowników i osób poszukujących pracy, co umożliwi 
stworzenie silnej i odpornej siły roboczej, oraz że inwestycje te powinny stanowić 
integralną część strategii przemysłowej UE; w związku z tym wzywa Komisję do 
zapewnienia komplementarności między celami nowej strategii przemysłowej, 
Europejskiego Zielonego Ładu a przewidywanym zaktualizowanym europejskim 
programem na rzecz umiejętności dzięki skupieniu się na konkretnych środkach 
i skoordynowanych strategiach na rzecz osób dorosłych, aby umożliwić im podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji w odpowiedzi na zmieniające się wymogi, zapotrzebowania 
i transformacje na rynku pracy;
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20. przyznaje, że niedobór wykwalifikowanej siły roboczej i niedopasowanie umiejętności 
należą do największych wyzwań, przed którymi stoją obecnie przedsiębiorstwa i które 
utrudniają produkcję i wzrost gospodarczy, oraz podkreśla, że umiejętności powinny 
być dostosowane do potrzeb rynku pracy; uważa, że partnerzy społeczni powinni 
odgrywać kluczową rolę w określaniu przyszłych niedoborów umiejętności oraz w 
opracowywaniu programów kształcenia i szkolenia, w tym szkoleń w miejscu pracy, 
oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania zintegrowanego 
planowania strategicznego i lepszej współpracy oraz propagowania wymiany informacji 
między wszystkimi właściwymi podmiotami, w tym organizatorami VET, klastrami 
przemysłowymi, szkołami wyższymi, publicznymi służbami zatrudnienia, 
przedsiębiorstwami, związkami zawodowymi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem nowych umiejętności w nowych zawodach i 
sektorach; podkreśla w tym kontekście znaczenie takich struktur wsparcia jak sieci 
MŚP, agencje rozwoju regionalnego, klastry innowacyjne oraz doradztwo w zakresie 
rozpoczęcia działalności na potrzeby tworzenia lokalnych i regionalnych 
przemysłowych łańcuchów wartości; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zwiększenia mobilności pracowników oraz zapewnienia możliwości przenoszenia i 
pełnego uznawania umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także skutecznej 
ochrony praw w zakresie zabezpieczenia społecznego mobilnych pracowników w UE, a 
ponadto do opracowania strategii politycznych w celu przyciągnięcia naukowców, 
studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i wykwalifikowanych 
pracowników z państw trzecich;

21. podkreśla, że rozwój technologii SI stwarza zarówno szanse, jak i wyzwania dla 
przyszłego unijnego rynku pracy i przemysłu; zauważa, że UE ma potencjał, aby stać 
się globalnym liderem w promowaniu społecznie odpowiedzialnego podejścia do tej 
technologii i jej wykorzystania; wzywa Komisję do ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami w celu 
odpowiedniego reagowania na zmiany sektorowe, które wymagają właściwego 
programu przekwalifikowania zawodowego pracowników, oraz w celu opracowania, 
wdrożenia i egzekwowania europejskich norm etycznych i bezpieczeństwa dotyczących 
SI; podkreśla, że w celu wzmocnienia jednolitego rynku należy uwzględnić potencjalne 
reakcje społeczne oraz opracować koncepcje i pomysły, które mogą być odpowiedzią na 
te wyzwania, włącznie z możliwymi aspektami podatkowymi związanymi z miejscami 
pracy, gdzie ludzi zastępują roboty;

22. wzywa Unię i państwa członkowskie do szanowania i wzmacniania partnerów 
społecznych, rozszerzenia zakresu rokowań zbiorowych oraz podjęcia środków 
służących propagowaniu wysokiego poziomu przynależności do związków 
zawodowych i stowarzyszeń pracodawców, aby zapewnić demokratyczny 
i sprawiedliwy społecznie sektor przemysłowy sprzyjający włączeniu społecznemu; 
podkreśla, że skuteczny dialog społeczny jest podstawowym narzędziem 
zapewniającym demokratyczną, inkluzywną i sprawiedliwą transformację w sektorze 
przemysłowym; uważa, że współpraca między Unią, państwami członkowskimi, 
partnerami społecznymi i reprezentatywnymi organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego stwarza środowisko dla rozwoju przemysłu europejskiego oraz że nowa 
strategia przemysłowa powinna odzwierciedlać tradycje rynku społecznego UE i w 
pełni uwzględniać partnerów społecznych dzięki solidnym ramom zarządzania; 
podkreśla, że dialog społeczny przyczynia się zarówno do konkurencyjności 
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gospodarczej, jak i do spójności społecznej; wzywa do dalszego wzmocnienia dialogu 
społecznego w całej Europie w celu zrównoważenia stosunków pracy i wspierania 
rokowań zbiorowych; podkreśla, że centralnym elementem każdej strategii 
przemysłowej powinni być pracownicy, ich przedstawiciele i związki zawodowe, aby 
zapewnić jej demokratyczny charakter; wzywa Komisję do włączania ich w cały proces;

23. podkreśla potrzebę szybszej integracji młodych praktykantów na rynku pracy dzięki 
wysokiej jakości płatnym stażom; wzywa państwa członkowskie, by promowały kulturę 
VET począwszy od etapu szkolnictwa podstawowego, na którym docenia się zawody, 
a ścieżka VET staje się pożądanym i przewidywalnym kierunkiem;

24. podkreśla rolę dostępności zajęć edukacyjnych w tworzeniu kultury uczenia się przez 
całe życie; wzywa Komisję do tworzenia i zachęcania do tworzenia liczniejszych 
możliwości dostępu do działań z zakresu uczenia się przez całe życie, takich jak 
programy szkół wyższych adresowane do dorosłych i osób starszych, publiczne ośrodki 
edukacyjne, bony na działania edukacyjne, masowe, otwarte kursy internetowe, większe 
fundusze dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się edukacją, 
fundusze i działania na rzecz transformacji zawodowej;

25. z zadowoleniem przyjmuje prace Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF), szczególnie 
w dziedzinie kształcenia zawodowego, w zakresie wspierania mobilności i udzielania 
pomocy państwom partnerskim w transformacji i rozwoju kapitału ludzkiego w drodze 
reformy ich systemów kształcenia i szkolenia oraz rynku pracy; wzywa do ściślejszej 
współpracy między Cedefopem, Eurofoundem, ESDZ i Komisją w zakresie wymiany 
spostrzeżeń, informacji i najlepszych praktyk;

26. uważa, że najnowsza pandemia uwypukliła znaczenie rozwiązań cyfrowych i 
przyjaznych dla środowiska, a zwłaszcza telepracy, oraz potrzebę ustanowienia na 
szczeblu europejskim wspólnych norm minimalnych w celu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienia udziału partnerów społecznych; 
uważa, że telepraca oferuje takie możliwości jak większa równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, mniejsze emisje CO2 związane z codziennymi dojazdami 
oraz większe możliwości zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, 
osób młodych i mieszkańców regionów oddalonych, a zarazem dostrzega wyzwania 
związane z przepaścią społeczną, zawodową i cyfrową; wzywa Komisję, by 
zaproponowała ramy prawne w celu uregulowania warunków telepracy w całej UE oraz 
zapewniła godne warunki pracy i zatrudnienia w gospodarce cyfrowej;

27. wzywa Komisję do zaproponowania ambitnej aktualizacji europejskiego Planu 
działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, która to aktualizacja demokratyzowałaby 
nauczanie na odległość, obejmowała uczenie się przez całe życie i kształcenie 
pozaformalne, zapewniała lepsze finansowanie w celu traktowania umiejętności 
cyfrowych w sposób priorytetowy oraz zacieśniała współpracę między państwami 
członkowskimi; wzywa Komisję, aby zbadała ważną rolę i potencjał telepracy oraz 
e-uczenia się w sektorze publicznym i prywatnym i aby nikogo przy tym nie pominęła;

28. podkreśla, że polityka klimatyczna powinna być wdrażana w sposób wspierający nowe 
technologie, inwestycje i innowacje, a tym samym tworzenie miejsc pracy; podkreśla, 
że chociaż transformacja ekologiczna ma potencjał w zakresie tworzenia nowych 
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zielonych miejsc pracy, wszelkim planom obniżenia emisyjności przemysłu 
europejskiego musi towarzyszyć zgodny z zasadami WTO mechanizm dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, który będzie uzupełnieniem 
istniejących środków w zakresie ucieczki emisji gazów cieplarnianych;

29. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia skutecznych ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej i ram drugiej szansy, aby umożliwić uczciwym dłużnikom znajdującym 
się w trudnej sytuacji finansowej odzyskanie rentowności i uniknięcie 
niewypłacalności, a zarazem nie zniechęcać ich do testowania nowych pomysłów;

30. podkreśla, że równowaga płci oraz zapewnienie równości mężczyzn i kobiet muszą być 
kluczowymi zasadami strategii przemysłowej UE; wzywa Komisję, by w strategii 
dotyczącej polityki przemysłowej uwzględniła perspektywę płci, w szczególności 
w działaniach dotyczących transformacji cyfrowej i ekologicznej, a także by wspierała 
udział kobiet w gospodarce cyfrowej, przedsiębiorczości, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby wypełnić wszelkie luki w zatrudnieniu między 
kobietami a mężczyznami w przemyśle i branży cyfrowej; wzywa Unię, państwa 
członkowskie i partnerów społecznych do wyeliminowania wszelkiej dyskryminacji 
płacowej ze względu na wiek lub płeć w sektorze przemysłu oraz do dopilnowania 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym i praktyką krajową, aby wszyscy pracownicy 
mieli prawo do odpowiedniego wynagrodzenia na podstawie układów zbiorowych lub 
ustawowego wynagrodzenia minimalnego; wzywa państwa członkowskie do 
ostatecznego odblokowania wniosku z 2012 r. dotyczącego dyrektywy w sprawie kobiet 
w zarządach w celu zwiększenia odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych;

31. wzywa Komisję do dopilnowania, by w europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności na okres po roku 2020 uwzględniono i promowano włączanie osób 
z niepełnosprawnościami w branżach i miejscach pracy związanych z przemysłem oraz 
w całym społeczeństwie w drodze przeciwdziałania dyskryminacji, wspierania 
solidarności i zapewniania dostępności dzięki usuwaniu barier fizycznych, cyfrowych, 
edukacyjnych i społecznych oraz dzięki wykorzystywaniu cyfrowych technologii 
wspomagających; wzywa sektor przemysłu do pełnego wdrożenia zasady projektowania 
dla wszystkich, aby pełna dostępność była normą od fazy projektowania, oraz do 
podjęcia dialogu z organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami;

32. podkreśla, że Unia i państwa członkowskie muszą wspólnie wspierać pozycję 
przemysłu europejskiego na świecie, stworzyć szeroko zakrojoną i konkurencyjną bazę 
przemysłową zgodnie z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.; 
podkreśla, że tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, ochrona socjalna, dobrze 
funkcjonujące usługi publiczne i praworządność odgrywają w tym kontekście ważną 
rolę dla zapewnienia rozwoju działalności przemysłowej;

33. wzywa Unię i państwa członkowskie do dopilnowania w kontekście europejskiej 
polityki przemysłowej, aby wsparcie finansowe i dotacje przyznawano wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które przestrzegają mających zastosowanie układów zbiorowych; 
podkreśla ponadto, że pomoc nadzwyczajna w związku z taką sytuacją kryzysową jak 
pandemia COVID-19 powinna być udzielana wyłącznie przedsiębiorstwom, które 
powstrzymują się od skupu akcji własnych, wypłacania dywidend akcjonariuszom oraz 
przyznawania premii członkom kadry zarządzającej i które nie są zarejestrowane 
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w rajach podatkowych.
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OPINIA KOMISJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY KONSUMENTÓW

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy
(2020/2076(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Adam Bielan

WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że pandemia COVID-19 poważnie wpłynęła na europejską i światową 
gospodarkę, zarówno pod względem finansów publicznych, jak i zdolności sektora 
prywatnego do zapewnienia możliwości zatrudnienia i inwestowania zasobów w aktywa 
lub innowacje; zaznacza, że spowodowała również opóźnienia w produkcji i w 
obowiązkowych dostosowaniach wynikających z prawodawstwa; ponadto stwierdza, że 
pokazała zależność UE w niektórych strategicznych łańcuchach wartości; uważa, że 
Komisja powinna rozważyć środki, w tym przez strategie zarządzania, które zapewnią 
właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku, a także odporność i autonomię 
strategicznych sektorów przemysłu europejskiego;

2. przewiduje zatem, że strategia przemysłowa, przygotowana przed wybuchem pandemii 
w Europie i opublikowana na jej wczesnym etapie, wymagać będzie znacznego 
przeglądu, by odzwierciedlić zmiany w prognozie gospodarczej i nowej misji Komisji: 
skupienie się na transformacji przemysłowej, przywrócenie wzrostu gospodarczego w 
całej UE oraz usunięcie coraz większych rozbieżności przez wzmocnienie gospodarek 
państw członkowskich, zarówno na północy i południu, jak i na wschodzie i zachodzie 
kontynentu; wzywa Komisję do określenia kompleksowych, ambitnych i trwałych 
działań, które posłużą obywatelom i przedsiębiorstwom; uważa, że wymaga to 
wspólnego europejskiego podejścia;

3. podkreśla, że Komisja musi działać, aby zaradzić zakłóceniom na jednolitym rynku; 
zaznacza ponadto, że strategia nie powinna ograniczać się do przywrócenia jednolitego 
rynku do jego poprzedniego stanu przez wyeliminowanie zakłóceń związanych z 
pandemią COVID-19; uważa, że ta polityka przemysłowa powinna również umożliwić 
bardziej odporny i zrównoważony rozwój, usunąć pozostałe nieuzasadnione bariery na 
jednolitym rynku, w tym w sektorze usług, oraz zapewnić skuteczne i sprawiedliwe 



RR\1216571PL.docx 75/103 PE650.700v02-00

PL

wdrażanie i egzekwowanie przepisów dotyczących jednolitego rynku;

4. wzywa Komisję do przeprowadzenia wspólnie z państwami członkowskimi 
kompleksowej analizy międzysektorowej gospodarek w UE, aby zrozumieć, jak głęboki 
wpływ wywarła pandemia COVID-19, i ocenić stopień zakłóceń w transgranicznych 
łańcuchach wartości; uważa, że taka analiza, oparta na danych empirycznych, jest 
niezbędna, by Komisja mogła wydać zaktualizowane zalecenia i określić kluczowe 
strategie, które wzmocnią solidarną, długoterminową odbudowę wszystkich gospodarek 
w obrębie jednolitego rynku;

5. uważa, że na podstawie tych kompleksowych danych empirycznych w nowej strategii 
przemysłowej Komisja powinna uznać za sprawy priorytetowe zrównoważoną i 
sprawiedliwą odbudowę gospodarczą, transformację ekologiczną i cyfrową oraz 
dobrobyt i perspektywy obywateli i konsumentów, aby w ten sposób podkreślić 
wspólne zobowiązanie do odbudowy i wzmacniania odporności jednolitego rynku i 
przemysłu europejskiego oraz przynieść korzyści wszystkim państwom członkowskim, 
ich obywatelom i działającym w nich przedsiębiorstwom; wzywa Komisję, aby 
zwróciła szczególną uwagę na zasady lepszego stanowienia prawa, w tym przez 
szczegółową analizę wniosków Komisji pod kątem poszanowania zasady 
proporcjonalności, tak aby dopilnować, że wszystkie wysiłki będą wspierać rozwój 
silnego jednolitego rynku; przypomina w związku z tym o zasadzie „jedno więcej – 
jedno mniej” zatwierdzonej przez Komisję w celu ograniczenia biurokracji;

6. podkreśla, że należy koniecznie wzmocnić odporność ekosystemów przemysłowych 
jednolitego rynku, co wymaga ambitnych ram prawnych, w tym dotyczących 
konkurencji i pomocy państwa; z zadowoleniem przyjmuje 14 ekosystemów 
wskazanych przez Komisję oraz potrzebę przekierowania niektórych z ich kluczowych 
działań na rynek wewnętrzny, co powinno umożliwić zwiększenie odporności 
przemysłu europejskiego, wzmocnienie jego autonomii i ograniczenie zależności od 
państw trzecich;

7. przypomina, że w czasie pandemii COVID-19 w kilku kluczowych sektorach, takich jak 
sektor spożywczy, farmaceutyczny i zdrowia, oraz w ich łańcuchach dostaw wystąpiły 
bardzo poważne zakłócenia, co zmusiło producentów i przetwórców do 
zidentyfikowania nowych dostawców i znalezienia alternatywnych rynków zbytu; 
podkreśla, że dopiero po przeprowadzeniu dogłębnej oceny skutków zmieniona 
strategia przemysłowa powinna prowadzić do wymaganych zmian w sposób 
sprawiedliwy i zrównoważony, aby uniknąć przyszłego załamania łańcuchów dostaw i 
zastojów produkcji w kluczowych sektorach w wyniku przeniesienia produkcji oraz aby 
uniezależnić UE od przywozu podstawowych towarów i leków z państw trzecich w 
przypadku nowego kryzysu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu konkurencyjności 
gospodarki UE;

8. wzywa Komisję, aby włączyła do nowej strategii przemysłowej mechanizmy, które 
wyrównają koszty zrównoważonej produkcji przemysłowej w UE, zapewniając 
konkurencyjność przemysłu UE na rynku światowym;

9. podkreśla, że konkurencyjność przemysłowa UE zależy nie tylko od dobrze 
funkcjonujących łańcuchów dostaw i swobodnego przepływu towarów, ale szczególnie 
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od w pełni funkcjonującego jednolitego rynku usług; przypomina o trwającym procesie 
„serwicyzacji” przemysłu; podkreśla, że w ramach wszelkich zmian priorytetów 
Komisja musi rozważyć, jak zwiększyć jednolity rynek usług transgranicznych, biorąc 
pod uwagę jego dobrze udokumentowany potencjał w zakresie pobudzania 
konkurencyjności i wzrostu w całej UE; wzywa Komisję, aby rozwiązała problem 
istniejących nieuzasadnionych barier regulacyjnych i nieregulacyjnych na rynku 
wewnętrznym, wynikających niekiedy z restrykcyjnych i złożonych przepisów 
krajowych, ograniczonych zdolności administracyjnych i niedoskonałej transpozycji 
przepisów UE, a także ich nieodpowiedniego egzekwowania, przy jednoczesnym 
utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów; podkreśla, jak ważne dla 
dalszej integracji rynku wewnętrznego i jego przemysłu jest bardziej elastyczne i 
przejrzyste zarządzanie, wykorzystujące udoskonalone narzędzia służące 
monitorowaniu, osiąganiu wyników i administracji elektronicznej, takie jak tabela 
wyników rynku wewnętrznego, wzmocniona sieć SOLVIT i portal cyfrowy;

10. zaznacza, jak ważne jest, by Europa stała się globalnym wzorem do naśladowania w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju, o kluczowych znaczeniu dla planów rozwoju 
przemysłu europejskiego, oraz podkreśla potrzebę dążenia do gospodarki o obiegu 
zamkniętym i promowania zrównoważonej produkcji za pomocą zachęt na rzecz 
innowacji; przypomina, że pomyślna transformacja w kierunku bardziej 
zrównoważonego jednolitego rynku wymaga większego zaufania między państwami 
członkowskimi; uważa, że w nowej strategii przemysłowej należy skoncentrować się 
między innymi na tworzeniu i rozwijaniu ekologicznych gałęzi przemysłu zgodnie z 
Zielonym Nowym Ładem; podkreśla, że należy wzmocnić przemysł europejski, aby 
wspierać rozwój nowych, zharmonizowanych rynków, z myślą o gospodarce o obiegu 
zamkniętym; podkreśla znaczenie ponownego wykorzystywania surowców pierwotnych 
i wtórnych na rynku wewnętrznym, w pełnej zgodności z obowiązującym 
prawodawstwem;

11. przypomina, że w konkluzjach z 12 grudnia 2019 r. Rada Europejska podkreśliła, iż 
należy ustanowić ramy działania korzystne dla wszystkich państw członkowskich i 
uściśliła, że wszystkie odpowiednie przepisy i strategie polityczne UE muszą być 
spójne z celem neutralności klimatycznej i przyczyniać się do jego osiągnięcia, przy 
jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności UE; apeluje zatem o odpowiednie 
instrumenty, zachęty i inwestycje, które umożliwią racjonalną pod względem kosztów i 
sprawiedliwą transformację; uważa, że w ramach tych należy uwzględnić różne 
uwarunkowania krajowe i sytuacje wyjściowe; podkreśla, że zmieniona strategia 
przemysłowa musi przyczynić się do bardziej zrównoważonego rynku wewnętrznego, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby wzmocnienia ochrony konsumentów;

12. podkreśla, że silny sektor publiczny wraz z dobrze prosperującym przemysłem może 
aktywnie przyczynić się – przy pomocy inwestycji i rozwoju infrastruktury 
przemysłowej – do ułatwienia niezbędnej transformacji gospodarki i społeczeństwa UE, 
koniecznej również z punku widzenia celów Europejskiego Zielonego Ładu; przyznaje 
w związku z tym, że w nadchodzących latach sektor prywatny i publiczny w większości 
zmierzą się ze znacznymi ograniczeniami finansowymi; podkreśla ponadto, że 
transformacja będzie kapitałochłonna i że powinna ona odzwierciedlać ograniczenia 
inwestycyjne stojące przed przemysłem, a także dodatkowe ograniczenia budżetów 
państw członkowskich wynikające z pandemii COVID-19; zachęca zatem Komisję, aby 
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zaangażowała się w aktywny i otwarty dialog ze wszystkimi sektorami przemysłu i 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami i dopilnowała, by zmiany w nowych 
przepisach nie wpłynęły negatywnie na jednolity rynek; wyraża zaniepokojenie 
nierównym tempem rozwoju, szczególnie w słabiej rozwiniętych częściach UE i w 
regionach najbardziej oddalonych, w których transformacja wymaga bardziej istotnych 
środków; wzywa Komisję do przyjęcia w swojej zmienionej strategii przemysłowej 
modelu obejmującego elastyczność i wsparcie, tak aby nikogo nie pominąć; przypomina 
w związku z tym, że zaangażowanie i podejście Europy opisane w planie odbudowy dla 
Europy opracowanym przez Komisję umożliwią dalsze osiąganie ogólnych celów UE;

13. podkreśla, jak ważna jest transformacja cyfrowa przemysłu UE, w tym weryfikacja 
przemysłowych materiałów wyjściowych przed wprowadzeniem ich na rynek 
wewnętrzny; podkreśla, że nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), 
internet rzeczy (IoT) i robotyka, odgrywają znaczącą rolę, proporcjonalną do ich 
potencjału w zakresie przyczyniania się do rozwoju procesów przemysłowych i 
innowacji, gdyż oferują korzyści konsumentom – przez innowacyjne produkty i usługi – 
oraz przedsiębiorstwom – przez optymalizację wyników; wzywa zatem Komisję do 
wdrożenia jednolitego europejskiego rynku cyfrowego i rynku danych, aby stworzyć 
możliwości transgraniczne przedsiębiorstwom i obywatelom w całej UE, oraz do 
poczynienia znacznych inwestycji w odporne i bezpieczne szybkie sieci dostępne we 
wszystkich regionach, w AI, w gospodarkę opartą na danych oraz w inteligentną i 
trójwymiarową produkcję; ponadto podkreśla, że w polityce przemysłowej należy 
uwzględnić unijne ramy prawne dotyczące bezpieczeństwa i odpowiedzialności 
konsumentów, a także że należy ją w odpowiednim czasie dostosowywać do rozwoju 
technologicznego, aby zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów i zaufanie do 
nowych technologii oraz dać przedsiębiorstwom pewność prawną;

14. podkreśla istotną rolę zamówień publicznych w kształtowaniu europejskiego przemysłu 
oraz fakt, że mogą one przyczynić się do wspierania rynków innowacyjnych i 
zrównoważonych produktów, w tym przez zachęty ujęte w obecnych dobrowolnych 
ramach zielonych zamówień publicznych; uważa, że prawidłowe wdrożenie, 
harmonizacja i uproszczenie odpowiednich przepisów umożliwi czerpanie dalszych 
korzyści z polityki zamówień publicznych; zachęca Komisję do przeprowadzenia 
dogłębnej analizy korzyści, jakie utożsamienie kryteriów społecznych i 
środowiskowych z kryteriami ekonomicznymi mogłoby przynieść europejskim ramom 
zamówień publicznych, w szczególności w odniesieniu do skutecznego wydawania 
pieniędzy podatników, wzrostu udziału MŚP oraz wpływu na inwestycje strategiczne; 
podkreśla, że europejski rynek zamówień publicznych oferuje znaczne możliwości 
przedsiębiorstwom znajdującym się zarówno w UE, jak i poza nią; zaznacza zatem, że 
należy stosować zasadę wzajemności, zwłaszcza gdy przedsiębiorstwom europejskim 
odmawia się równych szans w krajach trzecich; zwraca w związku z tym uwagę na białą 
księgę Komisji w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi 
(COM(2020)0253);

15. uważa, że należy zmodernizować przepisy regulujące konkurencję w UE, tak aby były 
one adekwatne zarówno do ochrony integralności rynku wewnętrznego, jak i do sytuacji 
gospodarczej na świecie, a także by wspierały wyłanianie europejskich kandydatów 
zdolnych do konkurowania ze światowymi liderami, pomogły państwom członkowskim 
w objęciu przewodnictwa technologicznego i blokowały wrogie przejęcia 
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strategicznych przedsiębiorstw w UE; w międzyczasie wzywa Komisję do zapewnienia, 
by tymczasowe ramy prawne dotyczące pomocy państwa nie zakłóciły konkurencji na 
jednolitym rynku w perspektywie średnio- i długoterminowej; uważa, że należy również 
chronić interesy MŚP, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up; 
jednocześnie apeluje do Komisji, aby zezwoliła na skuteczne korzystanie z pomocy 
państwa w państwach członkowskich w sytuacjach, w których koniecznie należy 
uniknąć poważnych zakłóceń gospodarczych; podkreśla, że dysfunkcyjna konkurencja 
ogranicza wybór konsumentów i szkodzi ich dobrobytowi;

16. podkreśla, że w ramach strategii przemysłowej należy wspierać zasady swobodnego, 
uczciwego i zrównoważonego handlu oraz zaangażowanie UE we współpracę z 
globalnymi partnerami na rzecz reformy wielostronnego systemu handlu; wzywa 
Komisję do wyjaśnienia, jak zamierza utrzymać te zobowiązania, promując 
równocześnie wyłanianie się światowych liderów z Europy;

17. podkreśla, że wysoki stopień rozbieżności w zakresie kontroli produktów pochodzących 
z krajów trzecich, procedur celnych i polityki sankcji w miejscach wjazdu na obszar 
unii celnej UE często prowadzi nie tylko do zakłóceń przepływów handlowych i 
łańcuchów dostaw, ale także do znacznych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów na rynku wewnętrznym; nalega, aby Komisja dopilnowała, by kontrole 
celne w całej UE były przeprowadzane zgodnie z jednakowymi normami, za 
pośrednictwem bezpośredniego i ujednoliconego mechanizmu kontroli celnych, we 
współpracy z państwami członkowskimi oraz przy zachowaniu pełnej zgodności z 
zasadą pomocniczości;

18. przypomina, że wiele sektorów, np. sektor inżynierii mechanicznej, logistyki, 
spożywczy, farmaceutyczny, wyrobów medycznych, motoryzacyjny i lotniczy, ma 
kluczowe znaczenie dla europejskiej gospodarki, oraz że Europa powinna w nich 
utrzymać swoją wiodącą pozycję; przypomina ponadto, że sektory te znajdują się pod 
stałą presją ze względu na spodziewane zmiany w przyszłej gospodarce oraz że 
dotkliwie odczuły konsekwencje pandemii COVID-19; uważa, że w zmienionej 
strategii przemysłowej należy przewidzieć konkretne środki dla tych sektorów, w 
szczególności dla sektora lotniczego i motoryzacyjnego, w tym odpowiednie wsparcie 
finansowe; jest zdania, że szczególnie w odniesieniu do sektora motoryzacyjnego 
niezbędne są środki stymulujące popyt na pojazdy w ramach wycofywania starszych 
modeli z dróg w całej UE i zastępowania ich modelami niskoemisyjnymi i 
bezemisyjnymi, przy wykorzystaniu programów odkupu i wymiany, oraz usuwające 
wszelkie przeszkody dla innowacji na rynku przez odblokowanie homologacji typu i 
rejestracji pojazdów wykorzystujących najnowsze technologie, a także inwestycje w 
przyszłościowe infrastruktury, takie jak punkty ładowania lub tankowania paliwa. 
uważa, że takie środki mogą zwiększyć zaufanie konsumentów do jakości produktów 
kupowanych i wytwarzanych na rynku wewnętrznym oraz wzmocnić gospodarkę UE; 
apeluje do Komisji, aby rozważyła odroczenie terminu wdrożenia przepisów, na 
których stosowanie potencjalnie wpłynął kryzys związany z COVID-19;

19. podkreśla znaczenie środków i kanałów informacyjnych umożliwiających 
mikroprzedsiębiorstwom, MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up skuteczną 
digitalizację i przejście w kierunku „przemysłu 4.0”; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wsparły przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP za pomocą 
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dodatkowych zobowiązań finansowych ukierunkowanych na Program na rzecz 
jednolitego rynku i ośrodki innowacji cyfrowych, co umożliwi im opracowanie i 
wdrożenie ich produktów, a tym samym pełne wykorzystanie ich potencjału wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie, w tym przez tworzenie 
europejskich łańcuchów wartości zgodnie ze zrównoważonymi celami; podkreśla 
znaczenie koordynacji z innymi ważnymi światowymi podmiotami w dziedzinie 
powstających technologii, co umożliwiłoby wypracowanie kompatybilnego w skali 
światowej podejścia, które pozwoliłoby na swobodny rozwój europejskich 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, na rynkach światowych, a nie tylko europejskich;

20. uważa, że projekty otrzymujące wsparcie europejskie odgrywają kluczową rolę we 
wzmacnianiu różnych wymiarów rynku wewnętrznego, ze względu na ich szeroką skalę 
i wykorzystanie finansowania; uznaje w związku z tym, że aby odbudować 
zrównoważone łańcuchy dostaw w Europie, w obszarach strategicznych należy tworzyć 
nowe partnerstwa, takie jak europejski sojusz na rzecz baterii.
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy
(2020/2076(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Tsvetelina Penkova

WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że przemysł krajowy jest siłą napędową zrównoważonego rozwoju i 
wzrostu gospodarczego, eksportu, innowacji, dobrostanu społecznego i dobrobytu w 
UE; mając na uwadze, że pandemia COVID-19, która spowodowała bezprecedensowy 
kryzys społeczno-gospodarczy, doprowadziła do zakłóceń w łańcuchach wartości ze 
względu na przenoszenie produkcji i pokazała, że UE nie posiada otwartej strategicznej 
autonomii przemysłowej w kluczowych sektorach gospodarki; mając jednak na uwadze, 
że pandemia pokazała również odporność regionów UE w zakresie innowacyjnych 
reakcji na wyzwania społeczne;

B. mając na uwadze, że unijne MŚP pobudzają konkurencję na jednolitym rynku oraz 
odgrywają kluczową rolę w przemyśle UE jako podstawa i siła napędowa gospodarki; 
mając na uwadze, że ogólnie MŚP, a w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, 
dotkliwie odczuły skutki pandemii i doświadczyły poważnego kryzysu płynności; mając 
na uwadze, że w związku z tym należy wspierać MŚP i zachęcać do tworzenia 
innowacyjnych, ekologicznych, wysokiej jakości i bezpiecznych miejsc pracy podczas 
przechodzenia na zrównoważenie środowiskowe oraz bardziej cyfrową i odporną 
gospodarkę w każdym regionie Unii, co należy osiągnąć za pomocą bodźców, a nie 
kosztem sektorów produkcyjnych; mając na uwadze, że jedną z możliwości mogłoby 
być wykorzystanie w tym celu istniejącej elastyczności w ramach paktu stabilności i 
wzrostu;

C. mając na uwadze, że nowa strategia przemysłowa dla Europy odegra kluczową rolę w 
rozwoju bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej gospodarki; mając na uwadze, że 
podejście uwzględniające specyfikę lokalną, na przykład dzięki inteligentnej 
specjalizacji, pomaga regionom w tworzeniu miejsca, w którym innowacyjne 
ekosystemy przemysłowe mają możliwość wzrostu i rozwoju, oraz wspiera powiązania 
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między przemysłem, MŚP, ośrodkami badawczymi, społecznościami lokalnymi oraz 
innymi podmiotami lokalnymi i regionalnymi, a także krajowymi zainteresowanymi 
stronami;

1. przypomina, że przyszłość przemysłowa UE jest związana z dostosowaniem gospodarki 
do zasad określonych w Europejskim Zielonym Ładzie, planie działania na rzecz nowej 
strategii wzrostu i zrównoważonego rozwoju w UE, a jednocześnie musi przyczyniać 
się do realizacji celów porozumienia paryskiego, celów zrównoważonego rozwoju ONZ 
oraz przejścia na gospodarkę cyfrową (agenda cyfrowa); przypomina, że celem tych 
zasad jest również zbliżenie obywateli, gmin, regionów i państw członkowskich, a także 
przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) i innych zainteresowanych stron z myślą o rozwoju 
zrównoważonego, a zarazem konkurencyjnego na arenie międzynarodowej sektora 
przemysłowego, w tym w regionach w procesie uczciwej i sprawiedliwej transformacji, 
a jednocześnie wspieranie spójności między wszystkimi regionami, aby nikt nie został 
pominięty;

2. uważa, że inwestycje w tradycyjną produkcję, z naciskiem na badania naukowe, 
innowacje i wdrażanie innowacyjnych technologii, przejście na zrównoważony, 
niedrogi i bezpieczny system energetyczny, a także kształcenie, przekwalifikowanie i 
podnoszenie kwalifikacji pracowników (zwłaszcza w MŚP), powinny być siłą 
napędową unijnego wzrostu przemysłowego, wspierać spójność społeczną, gospodarczą 
i terytorialną oraz współpracę między wszystkimi regionami UE, a także powinny 
respektować indywidualne cechy i różnorodność regionów, umożliwiając im 
osiągnięcie sprawiedliwego, zrównoważonego, odpornego, zrównoważonego pod 
względem płci i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego na 
obszarach miejskich i wiejskich; podkreśla, że w strategii przemysłowej UE należy 
zwrócić szczególną uwagę na wyzwania stojące przed regionami najbardziej 
oddalonymi i innymi regionami zmagającymi się z niekorzystnymi warunkami 
przyrodniczymi lub demograficznymi, jak określono w art. 349 i 174 TFUE;

3. podkreśla, że celem wsparcia MŚP za pośrednictwem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych powinny być między innymi innowacyjna, cyfrowa i 
oparta na wiedzy transformacja gospodarki oraz sprawiedliwa transformacja w kierunku 
zielonej, energooszczędnej i zasobooszczędnej, zróżnicowanej i neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla UE, która będzie bardziej połączona i spójna oraz 
której celem jest zapewnienie długoterminowego i trwałego zatrudnienia we wszystkich 
regionach przez wzrost gospodarczy i dywersyfikację istniejących gałęzi przemysłu 
dzięki konkurencyjności przemysłowej, a jednocześnie łagodzenie negatywnych 
skutków gospodarczych i społecznych przenoszenia produkcji;

4. przypomina, że sektory publiczny i prywatny mają do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu uczciwej transformacji dzięki wspieraniu ekologicznej, sprawiedliwej i 
efektywnej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki 
o obiegu zamkniętym, włącznie z gospodarowaniem odpadami i zasobooszczędnością, 
odpowiedzialnym wykorzystaniem dostępnych zasobów, bezpieczeństwem 
żywnościowym oraz transformacją cyfrową (a zatem konkurencyjnością przemysłu), a 
także przystosowaniem się do zmiany klimatu, jej łagodzeniem oraz odpowiednio 
zapobieganiem ryzyku we wszystkich regionach UE; przypomina o propozycjach 
dotyczących innowacyjnych zamówień publicznych oraz o potrzebie promowania 
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długoterminowych inwestycji publicznych i współpracy publiczno-prywatnej w celu 
wspierania wzrostu gospodarczego i przejścia na czystszą gospodarkę;

5. z zadowoleniem przyjmuje unijny instrument na rzecz odbudowy Next Generation EU, 
którego celem jest rozwój silnej polityki spójności i polityki przemysłowej z myślą o 
finansowaniu odbudowy gospodarki i zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb w zakresie 
ożywienia gospodarczego; zauważa jednak, że polityka spójności UE potrzebuje 
dostatecznego finansowania z funduszy ESI w celu wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej we wszystkich regionach UE w drodze przyczyniania się do 
zmniejszania dysproporcji gospodarczych i społecznych, osiągania pozytywnej 
konwergencji oraz pobudzania zrównoważonego i odpornego na zmianę klimatu 
rozwoju z myślą o powstrzymaniu i odwróceniu utraty bioróżnorodności; ponadto 
uznaje rolę, jaką fundusze ESI mogą odegrać we wszystkich regionach we wspieraniu 
rozwoju umiejętności i budowania zdolności w zakresie inteligentnej specjalizacji i 
transformacji cyfrowej;

6. uważa, że UE powinna zwracać uwagę na ochronę i rozwój strategii przemysłowej i 
produkcji, które zapewniają europejską autonomię strategiczną w kontekście 
geopolitycznym, na ograniczanie kosztów oraz zapewnianie dostępności i świadczenia 
usług, dostarczanie podstawowych produktów i wyposażenia dla obywateli na 
jednolitym rynku; wzywa do dalszych starań na rzecz zagwarantowania silnych 
europejskich łańcuchów wartości w celu zmniejszenia uzależnienia od państw trzecich 
w kluczowych sektorach strategicznych oraz zagwarantowania dostaw bezpiecznych 
produktów wysokiej jakości dzięki ponownemu przenoszeniu produkcji do regionów 
europejskich i relokacji zakładów przemysłowych; w tym kontekście jest głęboko 
przekonany, że istnieje pilna potrzeba przejścia od gospodarki linearnej do gospodarki o 
obiegu zamkniętym;

7. uważa, że z myślą o osiągnięciu sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu w Unii najpóźniej do 2050 r. inwestycje w nową lub 
przekształconą produkcję przemysłową w regionach wysokoemisyjnych powinny 
korzystać z długoterminowych inwestycji publicznych za pośrednictwem znacznego 
wsparcia finansowego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a także z 
funduszy ESI, co pomoże wyeliminować ubóstwo energetyczne i dumping socjalny 
oraz ograniczyć emisje, a jednocześnie zapewnić, by nikt nie został pominięty; 
przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu1 Parlament podkreślił, że aby UE mogła osiągnąć swoje cele w zakresie 
klimatu i zrównoważonego rozwoju, wszystkie sektory muszą zwiększyć wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych oraz stopniowo wycofać bezpośrednie i pośrednie 
dopłaty do paliw kopalnych w UE i w poszczególnych państwach członkowskich;

8. uważa, że w wyniku pandemii COVID-19 UE wraz z państwami członkowskimi musi 
pomóc chronić unijną tkankę gospodarczą, produkcyjną i społeczną, unijne sektory 
przemysłowe i administracyjne oraz obywateli unijnych, którzy dotkliwie ucierpieli w 
wyniku kryzysu i odczuli jego poważny wpływ na zdrowie oraz długoterminowe 
negatywne skutki gospodarcze; uważa, że należy wyciągnąć wnioski z tego kryzysu, 
zwłaszcza w odniesieniu do ochrony łańcuchów wartości w takich kluczowych 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
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sektorach jak ochrona zdrowia; przypomina, że wśród beneficjentów środków na rzecz 
odbudowy gospodarczej szczególną uwagę należy zwrócić na MŚP; zauważa, że 
łatwiejszy i bardziej elastyczny dostęp do finansowania zapewni szybkie ożywienie 
gospodarcze;

9. uważa, że priorytetem nowej strategii przemysłowej powinno być wspieranie regionów 
w dywersyfikowaniu sektorów przemysłu, stymulowanie inwestycji i innowacji oraz 
restrukturyzacja i wzmacnianie odporności gospodarek lokalnych i regionalnych w celu 
powstrzymania upadku przemysłu i wyludniania się regionów; zauważa, że polityka 
przemysłowa ukierunkowana na konkretne obszary umożliwia podejście dostosowane 
do potrzeb, które tworzy politykę bazującą na istniejącej przewadze komparatywnej i 
wspiera przedsiębiorstwa w przenoszeniu działalności do sektorów zaawansowanych 
technologii; uważa, że fundusze ESI powinny być ukierunkowane również na 
„nieodkrytych przedsiębiorców” (młodzi ludzie, kobiety, osoby starsze i osoby z 
niepełnosprawnościami), których potencjał przedsiębiorczości wymaga pełnego 
wykorzystania; ponownie podkreśla, że zwiększenie potencjału przedsiębiorczości tych 
kategorii pracowników ma kluczowe znaczenie jako istotna forma uczestnictwa w 
rynku pracy z myślą o zwiększeniu spójności społecznej i zmniejszeniu nierówności;

10. uważa, że strategia przemysłowa może być skuteczna jedynie dzięki właściwie 
funkcjonującemu jednolitemu rynkowi i dialogowi społecznemu, z udziałem 
środowiska biznesu, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organów 
krajowych, regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych stron; podkreśla 
znaczenie stworzenia uproszczonego i spójnego systemu finansowania, począwszy od 
badań i rozwoju po wprowadzenie na rynek, na szczeblu unijnym, krajowym i 
regionalnym, w szczególności w odniesieniu do funduszy ESI, dzięki uproszczeniu, 
harmonizacji i komplementarności przepisów dotyczących instrumentów finansowania, 
np. z programem „Horyzont Europa”; ponadto zachęca do synergii między unijnymi, 
krajowymi, regionalnymi i prywatnymi środkami przeznaczonymi na finansowanie 
innowacyjnych projektów realizowanych przez branżę, w szczególności z myślą o 
wspieraniu stałego wykorzystania funduszy i wzajemnego inspirowania się z 
wykorzystaniem zasad inteligentnej specjalizacji jako wskazówek na potrzeby 
koordynacji, zwiększenia efektywności i unikania powielania działań oraz ograniczenia 
biurokracji.
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PISMO KOMISJI RYBOŁÓWSTWA

Szanowny Pan Cristian-Silviu Buşoi
Przewodniczący
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy (2020/2076(INI))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W procedurze wskazanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Rybołówstwa o 
wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu 12 czerwca 2020 
r. komisja podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie listu.

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
poniższych wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Pierre Karleskind

WSKAZÓWKI

A. mając na uwadze, że nowa strategia przemysłowa dla Europy, opublikowana przez 
Komisję 10 marca 2020 r. (COM(2020)0102), ma na celu ustanowienie ambitnych 
europejskich ram regulacyjnych, aby w pełni uwolnić potencjał przemysłu 
europejskiego w celu osiągnięcia transformacji ekologicznej i cyfrowej UE, przy 
jednoczesnym wspieraniu jej konkurencyjności międzynarodowej;

B. mając na uwadze, że sektory rybołówstwa i akwakultury oraz ich łańcuchy wartości 
składają się z licznych MŚP i wspierają tysiące miejsc pracy, co sprawia, że stanowią 
integralną część przemysłu europejskiego, który w związku z tym musi przyczyniać się 
do transformacji cyfrowej i ekologicznej oraz czerpać z niej korzyści;

C. mając na uwadze, że w rezolucji z 16 stycznia 2018 r. w sprawie międzynarodowego 
zarządzania oceanami: program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście 
celów zrównoważonego rozwoju do roku 20301 Parlament apelował o wprowadzenie 

1 Dz.U. C 458 z 19.12.2018, s. 9.
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moratorium na górnictwo głębokomorskie;

D. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 wywarł poważny wpływ na sektory 
rybołówstwa i akwakultury oraz wszelkie powiązane gałęzie gospodarki, od handlu 
rybami po dystrybucję i przetwórstwo; mając na uwadze, że wielu rybaków, hodowców 
ryb, przetwórców, detalistów i dystrybutorów zostało zmuszonych do ograniczenia lub 
zawieszenia działalności z przyczyn związanych ze zdrowiem publicznym, ale także z 
powodu gwałtownego spadku popytu na produkty żywnościowe pochodzenia 
morskiego i akwakultury, zwłaszcza z powodu zapaści w sektorach usług 
gastronomicznych (HORECA); mając na uwadze, że miało to wpływ na sektor 
rybołówstwa, nie tylko ze względu na brak surowców, ale również dlatego, że sektor 
ten musiał szybko dostosować swoje metody produkcji do nowych środków 
sanitarnych, aby móc utrzymać działalność i zapewnić ludności podstawowe dobra w 
tak krytycznym okresie, a także mając na uwadze, że producenci i przetwórcy musieli 
znaleźć nowych dostawców i alternatywne rynki zbytu;

1. uznaje, że sektory rybołówstwa i akwakultury, ich całe łańcuchy wartości i inne 
powiązane z nimi sektory należy włączyć do nowej strategii przemysłowej dla Europy, 
aby mogły przyczyniać się do transformacji ekologicznej i cyfrowej i czerpać z niej 
korzyści, z uwzględnieniem cech szczególnych tych sektorów, i aby poprawiły swoją 
konkurencyjność i stabilność gospodarczą; podkreśla kluczową rolę sektorów 
rybołówstwa i akwakultury w zapewnieniu niezależności przemysłowej i żywnościowej 
Unii;

2. apeluje, by nowa strategia przemysłowa dla Europy przyczyniała się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej sektorów rybołówstwa i akwakultury oraz innych gałęzi 
gospodarki związanych z ekosystemami rybołówstwa i akwakultury, a także do 
zmniejszenia ich śladu ekologicznego i wpływu na bioróżnorodność;

3. zwraca się do Komisji o włączenie sektorów rybołówstwa i akwakultury, w tym 
dystrybucji i przetwórstwa, do planu odbudowy dla Europy, którego wdrażaniu musi 
towarzyszyć wprowadzenie ambitnej polityki przemysłowej, środowiskowej i cyfrowej; 
przypomina o znaczeniu sektorów rybołówstwa i akwakultury pod względem miejsc 
pracy, w tym miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji, a także dochodów dla 
wielu obszarów i społeczności obszarów przybrzeżnych;

Transformacja ekologiczna

4. podkreśla, że sektorom morskim, a w szczególności rybołówstwu należy nadać istotną 
rolę w transformacji ekologicznej przez zapewnienie spójności między polityką morską 
i polityką rybołówstwa Unii a celem Europejskiego Zielonego Ładu polegającemu na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.; wzywa Komisję do opracowania 
planu działania na rzecz obniżenia emisyjności sektorów morskich, w tym sektora 
rybołówstwa, po przeprowadzeniu oceny skutków; uważa, że modernizacja statków w 
celu sprostania współczesnym wyzwaniom, a w szczególności osiągnięcie celów w 
zakresie obniżenia emisyjności, przyczyni się do stworzenia wielu nowych miejsc 
pracy; podkreśla znaczenie skutecznego szkolenia pracowników stoczni w tym celu;

5. wzywa wszystkie zainteresowane strony z sektorów rybołówstwa i akwakultury, by 
przystąpiły do europejskiego sojuszu na rzecz czystego wodoru w ramach strategii w 
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zakresie wodoru przedstawionej 9 lipca 2020 r. przez komisarza do spraw rynku 
wewnętrznego Thierry’ego Bretona;

6. wzywa do wprowadzenia międzynarodowego moratorium na górnictwo 
głębokomorskie oraz zakazu poszukiwania ropy naftowej i gazu oraz prowadzenia 
wierceń z nimi związanych na chronionych morskich obszarach lub w ich pobliżu oraz 
na obszarach przybrzeżnych, zgodnie z wnioskiem zawartym w rezolucji Parlamentu z 
16 stycznia 2018 r., aby chronić ekosystemy oceanów, populację ryb i przyszłość 
sektora rybołówstwa UE;

7. podkreśla, że zaangażowanie zainteresowanych stron, takich jak rybacy i hodowcy ryb, 
jest niezbędnym warunkiem wdrożenia ambitnej strategii na rzecz morskiej energii 
odnawialnej; przypomina, że konsultacje z sektorami morskimi i rybołówstwa oraz 
społecznościami obszarów przybrzeżnych w sprawie wspólnego korzystania z 
przestrzeni morskiej mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia każdej takiej strategii; 
wspiera, pod tymi warunkami, inicjatywę Komisji dotyczącą ustanowienia strategii na 
rzecz morskiej energii odnawialnej;

8. podkreśla, że Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) jest idealnie dostosowany 
do wspierania transformacji ekologicznej i że wspomniane sektory muszą otrzymać 
odpowiednie wsparcie finansowe, by mogły z powodzeniem przejść transformację;

Transformacja cyfrowa i innowacje

9. podkreśla konieczność włączenia sektorów rybołówstwa i akwakultury do transformacji 
cyfrowej; uważa, że transformacja cyfrowa tych sektorów poprawi ich 
konkurencyjność, odporność i zrównoważony rozwój oraz umożliwi tworzenie nowych 
danych, ułatwiając jednocześnie ich gromadzenie i dostęp do nich, a także lepsze 
zrozumienie środowiska wodnego i różnorodności biologicznej mórz oraz wiedzę na 
temat ich stanu w czasie rzeczywistym;

10. podkreśla, że udana transformacja cyfrowa sektorów rybołówstwa i akwakultury 
przyczyni się do poprawy funkcjonowania rynku żywności pochodzenia morskiego 
przez lepsze dostosowanie podaży i popytu oraz optymalizację łańcucha dostaw w tym 
sektorze, charakteryzującym się dużym rozdrobnieniem geograficznym źródeł 
zaopatrzenia;

11. uznaje, że transformacja cyfrowa sektorów rybołówstwa i akwakultury zwiększy 
skuteczność systemów kontroli i identyfikowalności produktów rybołówstwa i 
akwakultury, podniesie wartość tych produktów, zwiększy zaufanie konsumentów i 
przyczyni się do walki z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi 
połowami (połowami NNN); wzywa do włączenia do strategii „od pola do stołu” sekcji 
poświęconej wartościowaniu produktów rybołówstwa i akwakultury w celu wsparcia 
tych sektorów w procesie transformacji ekologicznej i cyfrowej;

12. uważa, że innowacje muszą odgrywać zasadniczą rolę w osiąganiu potrójnego celu, 
jakim jest transformacja ekologiczna, transformacja cyfrowa i globalna 
konkurencyjność sektorów rybołówstwa i akwakultury, a w szczególności muszą one 
zachęcać do rozwoju nowych, bardziej selektywnych i ekologicznych technik i narzędzi 
połowowych; podkreśla znaczenie innowacji i badań naukowych w tych sektorach dla 
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osiągnięcia celu wspólnej polityki rybołówstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju; 
uważa, że proaktywna polityka szkolenia, finansowania i międzynarodowych 
partnerstw na rzecz rozwoju badań w zakresie eksploatacji morza ma zasadnicze 
znaczenie dla wspierania innowacji w tym sektorze;

13. przypomina, że nowe technologie, dane, usługi kosmiczne i potencjał sztucznej 
inteligencji mogą być wykorzystywane w rybołówstwie, aby wspierać transformację 
ekologiczną; podkreśla, że wspomniane technologie umożliwiają gromadzenie danych, 
które są bardzo przydatne podczas kontroli połowów, zarządzaniu zasobami morza i 
monitorowaniu odpadów morskich;

14. podkreśla, że transformacji cyfrowej sektora rybołówstwa i akwakultury musi 
towarzyszyć odpowiednie wsparcie finansowe i techniczne;

Polityka handlowa

15. podkreśla znaczenie zapewnienia uczciwej konkurencji w handlu międzynarodowym, 
szczególnie w odniesieniu do produktów rybołówstwa i akwakultury; przypomina, że w 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) prowadzone są negocjacje mające na celu 
zaprzestanie udzielania szkodliwych dotacji, które przyczyniają się do połowów NNN, 
przełowienia i nadmiernej zdolności połowowej; podkreśla, że flota unijna spełnia 
najwyższe globalne standardy społeczne i środowiskowe; wzywa Komisję do dołożenia 
wszelkich starań, aby jak najszybciej osiągnąć w WTO ambitne porozumienie zgodne z 
celami zrównoważonego rozwoju;

16. wzywa Komisję do zapewnienia większej spójności i zgodności między polityką 
handlową a polityką rybołówstwa UE, w szczególności w odniesieniu do stosowania 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych nowej 
generacji, który zobowiązuje strony do aktywnej współpracy w walce z połowami 
NNN; popiera inicjatywę utworzenia nowego stanowiska urzędnika ds. zgodności z 
umowami handlowymi, odpowiedzialnego za przestrzeganie i monitorowanie 
wszystkich postanowień tych umów;

17. wzywa Komisję do starannej oceny skutków umów o wolnym handlu dla sektorów 
rybołówstwa i akwakultury w UE, jak również dla przemysłu przetwórczego UE i 
społeczności nadbrzeżnych; wzywa Komisję do włączenia produktów rybołówstwa i 
akwakultury do wykazu „produktów wrażliwych” podczas negocjacji handlowych z 
państwami trzecimi;

Pomoc państwa i finansowanie

18. podkreśla potrzebę przeglądu europejskich przepisów dotyczących pomocy państwa, w 
szczególności w odniesieniu do pułapu kwoty pomocy de minimis w sektorach 
rybołówstwa i akwakultury, tak aby odpowiadał on pułapowi kwoty pomocy de minimis 
przyznawanej innym sektorom; uważa, że podniesienie pułapu pomocy de minimis dla 
tych produktów przyczyni się do pełnego uwolnienia potencjału inwestycyjnego 
sektorów rybołówstwa i akwakultury w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej 
oraz innowacji;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wsparcia odpowiedniego finansowania 
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sektorów rybołówstwa i akwakultury niezbędnego dla ich transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, w szczególności za pomocą zmienionej strategii zrównoważonego 
finansowania; przypomina, że Parlament wzywał do znacznego zwiększenia środków 
na EFMR w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027.
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OPINIA KOMISJI PRAWNEJ

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy
(2020/2076(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gilles Lebreton

WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że nowa strategia przemysłowa dla Europy musi odzwierciedlać 
wartości i tradycje społecznej gospodarki rynkowej UE oraz zapewnić jej suwerenność;

B. mając na uwadze, że dalsze uaktualnienie unijnej polityki dotyczącej własności 
intelektualnej wzmocni technologiczną i cyfrową suwerenność UE, jako że prawa 
własności intelektualnej determinują wartość rynkową i konkurencyjność europejskich 
przedsiębiorstw, w tym dzięki markom, wzorom, patentom, danym, wiedzy fachowej i 
algorytmom;

C. mając na uwadze, że art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż 
niektóre rodzaje pomocy państwa można uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym, 
jeżeli wspierają realizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania;

1. zauważa, że wniosek Komisji dotyczący nowej strategii przemysłowej dla Europy 
został opublikowany na samym początku kryzysu związanego z COVID-19, a później 
został uzupełniony pakietem środków na potrzeby odbudowy europejskiego przemysłu 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); zwraca uwagę, że strategia na 
pierwszym etapie koncentruje się na odbudowie działalności gospodarczej, a na drugim 
– na rekonstrukcji i transformacji;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do maksymalnego wykorzystania potencjału 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji do celów sprzyjania inwestycjom w 
nowe możliwości trwałego zatrudnienia oraz do celów wdrożenia przekrojowej polityki 
w dziedzinie kształcenia, szkolenia i nabywania kwalifikacji zawodowych oraz 
programów wspierających podnoszenie i zmianę kwalifikacji pracowników, osób 
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poszukujących pracy i osób pozostających poza rynkiem pracy, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równego dostępu wszystkim, bez dyskryminacji; 

3. uważa, że UE potrzebuje jasnej, zorientowanej na przemysł wizji przyszłości do 2030 r. 
i powinna mieć na względzie konieczność podjęcia skoordynowanych decyzji i działań 
na wszystkich szczeblach – europejskim, krajowym i lokalnym – w celu utrzymania 
globalnej konkurencyjności przemysłu europejskiego;

4. zauważa, że pandemia COVID-19 i wywołany nią kryzys gospodarczy zrodziły 
potrzebę zrewidowania nierealistycznych celów klimatycznych UE, szczególnie w 
takich sektorach jak przemysł i energetyka;

5. zwraca uwagę, że kryzys związany z COVID-19 wywarł głęboki wpływ na gospodarkę 
i społeczeństwo, a w szczególności na kobiety; wzywa Komisję do wyeliminowania 
utrzymujących się różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w całej UE na podstawie 
ocen wpływu w aspekcie płci wszystkich inwestycji i decyzji politycznych dotyczących 
strategii przemysłowej UE oraz poprzez przyjęcie środków, które zagwarantują równe 
szanse i równy dostęp do rynku pracy, wyeliminują lukę płacową między kobietami a 
mężczyznami i zapewnią równowagę płci na wszystkich szczeblach podejmowania 
decyzji;

6. zauważa, że kryzys ten ukazał potrzebę zmiany strategii przemysłowej UE poprzez 
skuteczniejszą ochronę jej strategicznych interesów przy jednoczesnym dalszym udziale 
w międzynarodowej wymianie handlowej oraz poprzez aktualizację niektórych 
przepisów wykraczającą poza możliwości przewidziane w rozporządzeniu w sprawie 
monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych1; uważa, że UE musi osiągnąć 
właściwą równowagę między ochroną swoich rynków a ich otwartym charakterem, 
jednocześnie broniąc zasad uczciwej konkurencji na szczeblu światowym;

7. podkreśla rolę zamówień publicznych w nadawaniu kierunku rozwojowi przemysłu 
europejskiego, a także podkreśla, że warunkiem wstępnym uczestnictwa w procedurach 
udzielania zamówień publicznych w całej UE powinno być egzekwowanie zasad 
wzajemności między państwami członkowskimi a państwami spoza UE oraz równe 
szanse dla przedsiębiorstw z UE i spoza UE i ich produktów, np. w zakresie pomocy 
państwa, przepisów dotyczących ochrony środowiska i pracy dzieci; podkreśla 
konieczność dalszego uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych z myślą 
o unijnych przedsiębiorstwach i o rządach państw członkowskich;

8. uważa, że należy unowocześnić przepisy regulujące konkurencję w UE tak, aby 
odpowiadały one zarówno uwarunkowaniom jednolitego rynku europejskiego, jak i 
gospodarki światowej, w trosce o stworzenie warunków do wyłonienia się 
„europejskich liderów” zdolnych do konkurowania i odnoszenia sukcesów na arenie 
światowej, a także aby wesprzeć UE i jej państwa członkowskie w utrzymaniu 
przywództwa technologicznego, zyskaniu suwerenności cyfrowej i technologicznej oraz 
blokowaniu wrogich przejęć strategicznych przedsiębiorstw unijnych przez państwa 
niebędące członkami UE lub przez podmioty wspierane przez takie państwa;

9. podkreśla, że rynek pracy UE musi być kluczowym elementem jej przyszłej strategii 

1 Dz.U. L 79 I z 21.3.2019, s. 1.
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przemysłowej; zwraca uwagę, że każda transformacja przemysłowa powinna oprócz 
aspektów gospodarczych koncentrować się na utrzymaniu i tworzeniu miejsc pracy;

10. opowiada się za przeprowadzeniem oceny skutków COVID-19 dla gospodarki w 
poszczególnych sektorach, aby w oparciu o udokumentowane fakty można było 
dostosować strategię przemysłową;

11. podkreśla, że znaczące i trwałe inwestycje w wyższe kształcenie zawodowe, w 
szczególności w dziedzinach STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i 
matematyka), będą miały zasadnicze znaczenie dla pobudzenia innowacji cyfrowych, 
powstania wykwalifikowanej siły roboczej i zmniejszenia niedopasowania umiejętności 
osób poszukujących pracy do możliwości zatrudnienia;

12. jest zdania, że wśród ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania należy położyć nacisk na projekty związane z jednolitym 
rynkiem cyfrowym, aby umożliwić współpracę sektora publicznego i prywatnego nad 
przedsięwzięciami na dużą skalę, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE, i w ten 
sposób zachęcić do realizacji ważnych projektów opartych na współpracy i 
promujących wspólne interesy europejskie, takie jak transformacja cyfrowa; z 
zadowoleniem przyjmuje przegląd wytycznych Komisji w tej sprawie;

13. uważa, że w nadaniu kształtu strategii przemysłowej dla Europy nadrzędne znaczenie 
będzie miało stworzenie europejskiej gospodarki opartej na danych; podkreśla, że 
europejska gospodarka oparta na danych powinna być humanocentryczna, nie powinna 
naruszać praw podstawowych i powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony 
prywatności, ochrony danych i praw własności intelektualnej;

14. podkreśla znaczenie europejskiego jednolitego rynku danych, który sprosta wyzwaniom 
związanym z istotnym zwiększeniem ilości danych dostępnych zgodnie z prawem; 
podkreśla, że osoby fizyczne, pracownicy i przedsiębiorstwa w Europie powinny 
zachować kontrolę nad danymi, które ich dotyczą, dzięki bezpiecznej infrastrukturze 
danych i godnym zaufania łańcuchom wartości; uważa za konieczne, by strategia 
przemysłowa przewidziała środki mające na celu budowę suwerennej infrastruktury 
cyfrowej oraz zachęcające przedsiębiorstwa do przechowywania i przetwarzania danych 
na terenie Europy;

15. uważa, że należy sprzyjać wymianie danych między organami administracji publicznej, 
przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi i społeczeństwem przy jednoczesnym 
poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności, tajemnic 
przedsiębiorstwa i praw własności intelektualnej;

16. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji, że przedstawi plan działania w sprawie 
praw własności intelektualnej, w ramach którego oceni, czy potrzebna będzie 
aktualizacja ram prawnych, by zapewnić inteligentne stosowanie praw własności 
intelektualnej w odniesieniu do sztucznej inteligencji oraz by zaradzić podrabianiu 
produktów; podkreśla, że celem takiego planu działania powinno być zachowanie 
europejskiej suwerenności oraz promowanie równego poziomu ochrony praw własności 
intelektualnej na całym świecie;

17. podkreśla, że transformacja cyfrowa będzie jednym z kluczowych czynników 
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umożliwiających Europie odzyskanie suwerenności technologicznej i cyfrowej, a zatem 
musi być ona centralnym elementem każdej nowej strategii przemysłowej dla Europy;

18. uważa, że jednym ze strategicznych celów powinno być zaproponowanie środków 
zachęcających do podejmowania i relokacji produkcji przemysłowej w strategicznych 
sektorach, takich jak ochrona zdrowia, obronność, technologie cyfrowe i energetyka, 
aby położyć kres nadmiernej zależności UE od państw trzecich i pomóc jej w 
odzyskaniu autonomii w tych strategicznych sektorach, a przynajmniej jeśli chodzi o 
podstawowe towary, takie jak farmaceutyczne substancje czynne i surowce;

19. podkreśla potrzebę prowadzenia przez UE polityki handlowej, gospodarczej i 
przemysłowej umożliwiającej dostosowywanie i dywersyfikację źródeł zaopatrzenia UE 
w miarę potrzeb oraz sprzyjającej sprawności europejskich przedsiębiorstw i ich 
zdolności do szybkiego przekierowywania produkcji na produkty pierwszej potrzeby, 
jeśli zajdzie taka konieczność; w tym kontekście popiera i zgłasza potrzebę przyjęcia 
szeregu środków, aby zachęcać i wspierać MŚP w dostępie do rynku wewnętrznego i do 
rozwoju w jego obrębie;

20. zwraca uwagę na utrzymujące się dysproporcje w rozwoju gospodarczym 
poszczególnych państw członkowskich i regionów; podkreśla potrzebę wykorzystania 
planowanych działań mających na celu odbudowę potencjału przemysłowego Europy 
do wyrównania tych różnic jako niezbędnego warunku zrównoważonego rozwoju UE;

21. podkreśla, że należy zachęcać państwa członkowskie do gromadzenia dostatecznych 
zapasów niektórych rodzajów najpilniej potrzebnego wyposażenia w nadzwyczajnej 
sytuacji, takiego jak wyposażenie niezbędne do zapobiegania COVID-19 i do walki z tą 
chorobą, a w szczególności maski ochronne FFP2 i maski chirurgiczne; z 
zadowoleniem przyjmuje w związku z tym inicjatywę Komisji „rescEU”, która ma 
wnieść europejską wartość dodaną ze względu na skoordynowane nabywanie i 
dystrybucję takiego wyposażenia;

22. wzywa Komisję do uwzględnienia w strategii rozwiązań oraz zachęt finansowych i 
prawnych dla europejskiego przemysłu farmaceutycznego, które pozwolą zapobiec 
niedoborom leków;

23. zaznacza, że produkty importowane muszą spełniać unijne normy bezpieczeństwa, 
normy środowiskowe i zdrowotne oraz nie mogą naruszać unijnego prawa własności 
intelektualnej; wzywa Komisję do wyeliminowania braku równowagi między 
przedsiębiorstwami z UE a firmami spoza UE, które nie mają obowiązku przestrzegania 
unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz 
często podlegają niższemu opodatkowaniu;

24. uważa za niezwykle ważne stworzenie unijnych ram prawnych dotyczących 
obowiązkowej należytej staranności w kwestii przestrzegania praw człowieka i ochrony 
środowiska, aby zagwarantować ofiarom nadużyć ze strony przedsiębiorstw w 
światowych łańcuchach wartości skuteczne środki zaskarżenia; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia wniosku ustawodawczego w tej 
kwestii;

25. zwraca uwagę, że dalsze wzmacnianie jednolitego rynku oraz znoszenie istniejących na 
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nim barier administracyjnych i prawnych dla swobodnej konkurencji wewnątrz UE 
powinny stanowić priorytety w działaniach na rzecz stworzenia nowej strategii 
przemysłowej dla Europy;

26. podkreśla, że priorytet środowiskowy określony w zaproponowanym przez Komisję 
Europejskim Zielonym Ładzie powinien zachęcić Unię do wspierania 
wewnątrzunijnego rozwoju ekotechnologii oraz do wprowadzenia podatku od emisji 
dwutlenku węgla na jej granicach zewnętrznych;

27. podkreśla, że Komisja również i w przyszłości powinna odgrywać rolę lidera w 
globalnej polityce przemysłowej i dlatego musi kontynuować ambitną politykę 
zachęcającą do innowacji w dziedzinie cyfryzacji i technologii przyszłości, takich jak 
sztuczna inteligencja, robotyka, obliczenia kwantowe i obliczenia wielkiej skali, oraz że 
powodzenie tej polityki jest ściśle powiązane z aktywnym wspieraniem inwestycji, ze 
wspieraniem tworzenia kapitału własnego oraz ze zmianą regulacji, w tym z 
wprowadzeniem w odniesieniu do zamówień publicznych przepisów nadających 
preferencje produktom europejskim („Buy European Act”);

28. podkreśla, że sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w odbudowie 
gospodarki europejskiej, tak pilnie potrzebnej po pandemii COVID-19; w związku z 
tym wzywa Komisję, by powstrzymała się od nadmiernej regulacji i zmniejszyła 
obciążenia administracyjne przy tworzeniu ram prawnych dla sztucznej inteligencji, aby 
nie zahamować tempa innowacji i wzrostu gospodarczego przedsiębiorstw 
europejskich;

29. zawraca uwagę, że UE ma potencjał naukowy i ekonomiczny, aby przewodzić w 
globalnym wyścigu technologicznym, szczególnie w takich obszarach jak sztuczna 
inteligencja, technologie dużych zbiorów danych i systemy oparte na uczeniu się 
maszyn;

30. podkreśla, że kilku dostawców usług cyfrowych ma dominującą pozycje w UE i dzięki 
zręcznemu przenoszeniu zysków płaci stosunkowo niewielkie podatki; wzywa zatem 
państwa członkowskie, aby dopóki nie zostanie znalezione w łonie Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju preferowane rozwiązanie międzynarodowe, 
ustanowiły europejski podatek od działalności cyfrowej w celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji na jednolitym rynku cyfrowym;

31. zauważa, że cyfryzacja administracji publicznej może przyczynić się do znacznego 
zredukowania formalności biurokratycznych dla osób fizycznych i przedsiębiorstw; w 
związku z tym wzywa państwa członkowskie do podjęcia kroków na rzecz nadania 
swoim ramom prawnym takiego kształtu, by umożliwiały pełne wykorzystanie 
potencjału tej cyfryzacji;

32. podkreśla, że nowe technologie cyfrowe, takie jak internet rzeczy, zmieniają oblicze 
przemysłu, a trwająca rewolucja technologiczna może odegrać istotną rolę w 
budowaniu nowoczesnej i efektywnej energetycznie europejskiej gospodarki;

33. zauważa, że ważną rolę w procesie transformacji europejskiego przemysłu odgrywają 
MŚP, szczególnie te, które prowadzą działalność w sektorze nowych technologii; 
podkreśla potrzebę stałego wspierania MŚP za pomocą adekwatnego wsparcia 
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finansowego oraz konieczność zapewnienia im preferencyjnych warunków konkurencji 
na rynku cyfrowym, gdzie dominują obecnie potężne korporacje wielonarodowe spoza 
UE; zwraca uwagę, że proponowane przepisy w zakresie praw autorskich, dostępu do 
danych oraz innowacji powinny uwzględniać fakt, że firmy o tak diametralnie różnej 
pozycji rynkowej niezmiernie różnią się także potencjałem;

34. zwraca uwagę, że zgodnie z sprawozdaniem Komisji w sprawie ochrony i 
egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich ze stycznia 2020 r. 
kradzież własności intelektualnej, przede wszystkim przez Chiny i Indie, przynosi 
znaczne straty przedsiębiorstwom europejskim; w związku z tym apeluje o 
skoordynowane, skuteczne i efektywne działanie UE i jej państw członkowskich w 
walce z przestępstwami przeciwko prawom własności intelektualnej;

35. przypomina, że niektóre sektory ponoszą poważne skutki pandemii COVID-19 i że w 
ramach strategii przemysłowej należy zatem przewidzieć specjalne środki, takie jak 
odroczenie już przyjętych działań dodatkowo obciążających te sektory;

36. wzywa Komisję do jak najszybszego opublikowania planu działania dotyczącego 
własności intelektualnej, ponieważ może on stać się kluczowym narzędziem obrony 
suwerenności technologicznej Europy, promowania równych warunków działania na 
całym świecie, skuteczniejszej walki z kradzieżą własności intelektualnej oraz 
dostosowania ram prawnych własności intelektualnej do wyzwań i możliwości 
środowiskowych i cyfrowych;

37. wzywa Komisję, by w planie działania dotyczącym własności intelektualnej 
przewidziała środki sprzyjające jednolitemu patentowi europejskiemu oraz 
zaproponowała środki przeciwdziałania nadużywaniu praw patentowych przez 
niepraktykujące podmioty w celu stworzenia efektywnego i zrównoważonego systemu 
patentowego z korzyścią dla konkurencyjnego i uczciwego jednolitego rynku 
europejskiego;

37. wzywa do uwzględnienia w nowej strategii przemysłowej szczególnych potrzeb mniej 
zaawansowanych technologicznie regionów przemysłowych, które są silnie uzależnione 
od stałych paliw kopalnych i ponoszą największe koszty transformacji energetycznej; 
podkreśla potrzebę uwzględnienia ryzyka utraty miejsc pracy spowodowanej 
transformacją przemysłową oraz potrzebę zadbania o odpowiedni poziom kwalifikacji i 
kompetencji cyfrowych pracowników;

38. zauważa, że niewypłacalność przedsiębiorstw wywołuje często falę kolejnych 
niewypłacalności, i dlatego przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji w sprawie 
tymczasowego instrumentu wsparcia wypłacalności; apeluje ponadto do Komisji i 
państw członkowskich o rozważenie dalszych stosownych środków i inicjatyw 
ustawodawczych, by zapobiec niezawinionej niewypłacalności przedsiębiorstw.
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