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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže priemysel EÚ by sa mal pri obnove po pandémii COVID-19 podporiť spôsobom, 
ktorý povedie k prechodu na odolný, udržateľný neznečisťujúci, obehový, klimaticky 
neutrálny, digitalizovaný a konkurencieschopný priemysel, pričom všetky odvetvia by 
mali prispievať k cieľu dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050 a k 
ochrane životného prostredia;

B. keďže priemysel je kľúčom k pokroku a budúcej prosperite Európy; keďže predstavuje 
viac ako 20 % hospodárstva EÚ a zamestnáva približne 35 miliónov ľudí; keďže pre 
úspech ekologickej transformácie je nevyhnutná silná priemyselná základňa;

C. keďže európske priemyselné odvetvia sú v súčasnosti vo veľkej miere závislé od 
priemyselnej kapacity a surovín tretích krajín; keďže pandémia COVID-19 ukázala 
účinky straty významných strategických priemyselných lokalít pri výrobe liekov a 
zdravotníckeho vybavenia vo viacerých členských štátoch, čo viedlo k narušeniu 
hodnotových reťazcov a odhalilo zraniteľné miesta v kľúčových európskych 
strategických priemyselných odvetviach a potrebu zachovať takéto kapacity v rámci 
jednotného trhu;

D. keďže pandémia COVID-19 výrazne poukázala na zvýšené riziko pokusov o získanie 
kapacít zdravotnej starostlivosti prostredníctvom priamych zahraničných investícií 
a potrebu zachovať a posilniť spoločné využívanie takýchto cenných kapacít v rámci 
jednotného trhu;

E. keďže v rámci programu obnovy EÚ sa uvoľňuje bezprecedentná suma 1,85 bilióna EUR 
na investovanie do digitalizácie a ekologickej obnovy priemyslu, zamestnanosti a rastu 
EÚ;

F. keďže obnova po pandémii COVID-19 poskytuje príležitosť na to, aby sa do 
priemyselnej výroby skutočne začlenila udržateľnosť a aby sa urýchlila zelená 
transformácia;

G. keďže nová európska priemyselná stratégia by mala umožniť spravodlivú zelenú 
transformáciu; keďže správnym zavedením priemyselnej stratégie ako neoddeliteľnej 
súčasti európskej zelenej dohody by sa mali podporiť pracovné miesta a hospodárske 
príležitosti, zabezpečiť ochrana klímy a životného prostredia pre budúce generácie 
a vymedziť politika novej éry, ktorá by mala pomôcť udržateľnej obnove európskeho 
hospodárstva;

H. keďže je potrebné, aby priemyselná stratégia pripravila pôdu pre dvojakú digitálnu a 
zelenú transformáciu európskeho priemyslu a zároveň zachovala konkurencieschopnosť, 
prosperitu a pracovné miesta v Európe a podporila európsky priemysel v tom, aby sa stal 
odolnejším, environmentálne udržateľným, celosvetovo konkurencieschopným a 
digitalizovaným; keďže priemyselná stratégia EÚ sa nezameriava len na umožnenie 
transformácie energeticky náročných priemyselných odvetví, ale aj na vytvorenie širšej 



PE652.353v02-00 4/15 AD\1212963SK.docx

SK

udržateľnej priemyselnej základne vrátane malých a stredných podnikov (MSP), ktoré sú 
dôležitou súčasťou európskeho hospodárstva;

I. keďže na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu negatívne vplýva nekalá 
medzinárodná hospodárska súťaž a narušenia svetového trhu; keďže podniky mimo EÚ 
často podliehajú menej prísnym právnym predpisom v oblasti klímy a životného 
prostredia a využívajú vo svojich krajinách nižšiu cenu práce; keďže to uľahčilo 
premiestňovanie európskeho priemyslu, čo zase viedlo k environmentálnym a sociálnym 
škodám;

J. keďže Únia by mala výrazne ovplyvňovať celosvetové opatrenia v oblasti klímy 
a životného prostredia prostredníctvom svojho vnútorného trhu a zelenej diplomacie, ako 
aj potvrdzovaním svojho vedúceho postavenia v oblasti klímy a životného prostredia pri 
súčasnej podpore rozvoja odvetví budúcnosti a vysokých noriem sociálnej ochrany;

K. keďže príklad EÚ ukazuje, že hospodársky rast a ochrana klímy sa navzájom nevylučujú, 
pretože emisie EÚ sú o 23 % nižšie ako v roku 1990, zatiaľ čo HDP sa zvýšil o 61 %;

L. keďže priemysel EÚ začal prechod, ale stále predstavuje 20 % emisií skleníkových 
plynov v EÚ; keďže transformácia priemyselného odvetvia a všetkých jeho súvisiacich 
hodnotových reťazcov trvá 25 rokov;

M. keďže digitálne technológie menia obraz priemyslu, vedú k vytváraniu nových 
obchodných modelov, umožňujú vyššiu produktivitu priemyslu, ponúkajú pracovníkom 
nové zručnosti a podporujú dekarbonizáciu hospodárstva;

N. keďže podľa článku 151 ZFEÚ sa členské štáty dohodli na potrebe podporovať 
zlepšovanie pracovných podmienok a zvyšovanie životnej úrovne pracovníkov, aby sa 
umožnilo zosúladenie pri zachovaní doterajších zlepšení;

O. keďže daňová konkurencia a rozdielne daňové pravidlá medzi členskými štátmi môžu 
viesť k asymetriám na jednotnom trhu a agresívnemu daňovému plánovaniu 
nadnárodných spoločností, čím môžu pripravovať hospodárstvo, v ktorom sa skutočné 
hodnoty vytvárajú, o zdroje potrebné na transformáciu;

1. vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv pandémie COVID-19 na európsky priemysel 
a predložila do budúcna orientovanú, koordinovanú reakciu na podporu obnovy 
priemyslu, ktorá povedie k dvojitému digitálnemu a zelenému prechodu na klimatickú 
neutralitu, obehovosť a nulové znečistenie a súčasne zaručí konkurencieschopnosť 
a odolnosť, v súlade s Európskou zelenou dohodou;

2. zdôrazňuje, že všetky odvetvia a priemyselné hodnotové reťazce, najmä tie, ktoré sú 
energeticky náročné, budú zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov európskej 
zelenej dohody nielen prostredníctvom znižovania svojich uhlíkových stôp, ale aj 
urýchlením transformácie poskytovaním cenovo dostupných a čistých technologických 
riešení, rozvojom a vytváraním hodnotových reťazcov pre hospodársky životaschopné 
a udržateľné výrobky a postupy a rozvojom nových udržateľných obchodných modelov;

3. vyzýva členské štáty, aby podporili vytvorenie ambiciózneho plánu obnovy pomocou 
nástroja Next Generation EU v rámci posilneného viacročného finančného rámca (VFR) 
a vytvorenie nových vlastných zdrojov; zdôrazňuje, že využívanie finančných 
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prostriedkov na obnovu by malo byť plne v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia a s podporou ekologickej transformácie;

4. zdôrazňuje význam Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Nástroja pre 
strategické investície pri podpore investícií a stimulovaní kľúčových európskych 
priemyselných odvetví, aby pomohli posilniť a vybudovať európske strategické 
hodnotové reťazce, a domnieva sa, že by ich mohol dopĺňať fond strategickej 
diverzifikácie dodávateľského reťazca s cieľom znížiť nadmerné spoliehanie sa na 
jediných dodávateľov a aktívne podporovať spoločnosti pri diverzifikácii výroby v 
strategických odvetviach; vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila konkrétne 
legislatívne návrhy s cieľom zabezpečiť účinné rovnaké podmienky a chrániť kľúčové 
odvetvia pred nespravodlivou konkurenciou zo strany štátnych alebo štátom dotovaných 
investorov z tretích krajín;

5. výzva Komisiu, aby zamerala programy a nástroje Next Generation EU na oživenie 
odvetví najviac postihnutých krízou spôsobenou koronavírusom, a to z hospodárskeho aj 
pracovného hľadiska;

6. víta skutočnosť, že cieľom plánu obnovy EÚ je mobilizovať investície do udržateľného 
klimaticky neutrálneho priemyslu; výta najmä zdvojnásobenie investícií do technológie 
čistého vodíka, keďže čistý vodík môže prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov, 
k obnove hospodárstva EÚ a vydláždeniu cesty pre klimatickú neutralitu v roku 2050 
podporou odvetví, ktorých dekarbonizácia je náročná, najmä energeticky intenzívnych 
odvetví priemyslu; berie na vedomie vznik aliancie pre čistý vodík; konštatuje potenciál 
EÚ získať vedúce postavenie v oblasti čistého vodíka; domnieva sa, že rozvoj čistej 
výroby vodíka a výskum jeho rozmanitého potenciálu musí byť prioritou európskej 
priemyselnej stratégie; vyzýva na to, aby strategické investície stimulovali výrobu 
a používanie čistého vodíka, vytvorenie podpornej siete infraštruktúry a výskum 
a inovácie;

7. zdôrazňuje význam uznania vzťahu medzi plánom obnovy, ambíciami EÚ v oblasti klímy 
a digitálnych technológií a účinnou priemyselnou stratégiou;

8. zdôrazňuje, že EÚ by mala posilniť svoje priemyselné a technologické kapacity 
prostredníctvom investícií do kľúčových čistých technológií s cieľom zvýšiť otvorenú 
strategickú autonómiu a odolnosť, zabezpečiť udržateľnosť, konkurencieschopnosť a 
vysokú úroveň sociálno-ekonomického blahobytu svojich obyvateľov a znížiť nerovnosti 
bez toho, aby sa na niekoho zabudlo, a ktoré sú v súlade s dvojitou digitálnou a zelenou 
transformáciou a prispievajú k nej;

9. víta vytvorenie mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorého cieľom je zabezpečiť, 
aby sa podporovali pracovníci a komunity, ktoré čelia výzvam vyplývajúcim z prechodu 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo, a aby spoločnosti mohli investovať do 
udržateľných výrobných technológií; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť ambiciózne 
financovanie Fondu na spravodlivú transformáciu, ktoré by malo prispievať najmä 
k vytváraniu udržateľných pracovných miest a k zvyšovaniu kvalifikácie a k 
rekvalifikácii pracovníkov; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali 
potrebu odborného vzdelávania a prípravy s cieľom uľahčiť a podporiť zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikáciu dotknutých pracovníkov, a tým zvýšiť ich zamestnateľnosť a 
schopnosť prispôsobiť sa novým pracovným miestam; zdôrazňuje, že spravodlivá 
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transformácia a znižovanie nerovností by sa mali začleniť do sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych politík na všetkých úrovniach;

10. naliehavo vyzýva Komisiu, aby výrazne posilnila podporu inovácií pre uhlíkovo 
neutrálny priemysel, zavádzania prelomových technológií a udržateľných 
podnikateľských subjektov prostredníctvom technologicky neutrálneho prístupu, aby 
súčasne zabránila zbytočnej regulačnej záťaži, najmä pre MSP, a aby existujúcu zbytočnú 
regulačnú záťaž odstránila; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zaviedla 
opatrenia a možnosti financovania oznámené v priemyselnej stratégii; zdôrazňuje, že 
inštitúcie EÚ, členské štáty, regióny, priemysel a všetci ostatní dotknutí aktéri by mali 
spolupracovať na vytváraní popredných trhov v oblasti čistých technológií a mali by 
zabezpečiť, aby bol európsky priemysel svetovým priekopníkom;

11. domnieva sa, že priemyselný výskum a inovácie budú základom splnenia ambicióznych 
cieľov EÚ do roku 2030 v oblasti udržateľného (hospodárskeho, environmentálneho 
a sociálneho) rozvoja a plnenia dlhodobých cieľov v oblasti klímy a energetiky;

12. berie na vedomie význam intenzívnejšieho výskumu a inovácií pre riešenie klimatickej 
krízy; vyzýva Komisiu, aby zlepšila podmienky pre podniky a priemysel s cieľom 
posilniť ich konkurencieschopnosť v tomto smere;

13. zdôrazňuje, že investície do ekologických technológií, udržateľných riešení a nových 
príležitostí pre podniky môžu urobiť zo zelenej dohody novú stratégiu rastu, z ktorej 
môžu mať prospech inovačné MSP;

14. pripomína Komisii, aby zohľadnila rôzne priemyselné ekosystémy s cieľom uplatniť 
individuálny prístup jednotlivých programov zahrnutých do priemyselnej stratégie, 
pričom by zohľadnila potreby technicky menej rozvinutých regiónov;

15. víta iniciatívu Komisie rozšíriť centrá digitálnych inovácií do všetkých európskych 
regiónov s cieľom umožniť MSP integrovať digitálne inovácie, čím sa vytvoria 
príležitosti na dobrovoľníctvo a odbornú prípravu v oblasti digitálnych technológií; 

16. zdôrazňuje, že politiky EÚ by mali byť súdržné a koordinované vo všetkých odvetviach 
s cieľom obmedziť duplicitu a podporiť synergie; zdôrazňuje význam uplatňovania 
hľadiska klímy a životného prostredia vo všetkých oblastiach politiky; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zabezpečili správne vykonávanie a plné presadzovanie platných 
právnych predpisov; domnieva sa, že by sa mal uľahčiť prístup k finančným 
prostriedkom EÚ, najmä pre MSP, pri prechode na odolné, ekologické a digitálne 
hospodárstvo;

17. uznáva, že koherentný, predvídateľný a spravodlivý rámec práv duševného vlastníctva v 
rámci nadchádzajúcej stratégie pre lieky je dôležitým faktorom pri zachovaní európskej 
konkurencieschopnosti; vyzýva na účinné presadzovanie tohto rámca s cieľom zachovať 
technologickú autonómiu, stimulovať investície a podporovať udržateľné inovačné 
riešenia s hlavným dôrazom na záujmy spotrebiteľov a pacientov;

18. zdôrazňuje, že skutočne účinná európska priemyselná stratégia a politika musia 
vychádzať z ambicióznych opatrení a cieľov v oblasti klímy na základe európskeho 
klimatického predpisu a zabezpečovať plán formovania priemyslu budúcnosti so 
všetkými sektormi, ktorý prispeje k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality čo najskôr, 
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najneskôr však do roku 2050;

19. zdôrazňuje potrebu zosúladiť novú priemyselnú stratégiu s cieľom klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050 a zároveň zdôrazňuje, že európske politiky 
v oblasti klímy musia byť založené na dôkazoch;

20. zdôrazňuje, že je dôležité kombinovať opatrenia na zníženie emisií s hospodárskym 
rastom, posilňovaním konkurencieschopnosti a zlepšovaním blaha európskych občanov;

21. trvá na tom, že v priemyselnej stratégii je potrebné určiť aj spôsoby, akými môžu MSP 
prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a ochrane životného prostredia v EÚ 
s cieľom doplniť už zavedené iniciatívy a politiky a zabezpečiť dodatočné nástroje, ktoré 
MSP umožnia držať krok s ekologickou transformáciou priemyslu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a prispieť k nej;

22. zdôrazňuje, že v celosvetovom meradle sú potrebné rovnaké podmienky; žiada revíziu 
systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) v súlade s klimatickými cieľmi a 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) s cieľom prispieť k 
inteligentnému presunu výroby a kratším hodnotovým reťazcom; zdôrazňuje potenciálne 
významnú úlohu CBAM pri predchádzaní únikom uhlíka;

23. opakovane pripomína svoju silnú podporu v súvislosti s cieľom zaviesť mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach stanoveným v zelenej dohode Komisie; vyzýva 
Komisiu, aby túto reformu predložila ako súčasť pracovného programu Komisie na rok 
2020;

24. vyzýva Komisiu, aby formalizovala proces, prostredníctvom ktorého sa rozvojovým 
krajinám sprístupnia cenovo dostupné nízkouhlíkové technológie;

25. žiada, aby dohody o voľnom obchode posilňovali konzistentnosť medzi obchodom, 
ochranou klímy a životného prostredia, colnými orgánmi, orgánmi dohľadu nad trhom, 
priemyselnými politikami a cieľmi európskej zelenej dohody; vyzýva tiež na zavedenie 
vymáhateľných kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji do všetkých obchodných 
dohôd; zdôrazňuje význam ďalšej podpory reciprocity prísnych sociálnych, 
environmentálnych a bezpečnostných noriem EÚ prostredníctvom obchodných dohôd a 
odolnejšej colnej politiky a politiky dohľadu nad trhom; trvá na zabezpečení rovnakých 
noriem pre colné kontroly v celej EÚ, v koordinácii s členskými štátmi a v plnom súlade 
so zásadou subsidiarity;

26. požaduje v dohodách o voľnom obchode povinné a ambiciózne kapitoly o ochrane klímy; 
pripomína význam budúceho právneho predpisu o náležitej starostlivosti;

27. vyzýva Komisiu, aby venovala veľkú pozornosť vplyvu závislosti Európy od tretích 
krajín, najmä pokiaľ ide o krajiny, v ktorých má štát významnú prítomnosť na trhu, a aby 
zaviedla opatrenia na riešenie akéhokoľvek narušenia globálnych hodnotových reťazcov, 
a to najmä prostredníctvom zvýšenej koordinácie EÚ a strategických globálnych 
partnerstiev;

28. pripomína, že podľa priemyselnej stratégie má uplatňovanie zásad obehového 
hospodárstva vo všetkých sektoroch a priemyselných odvetviach potenciál vytvoriť do 
roku 2030 v celej EÚ 700 000 nových pracovných miest, z toho mnohé v MSP; 
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zdôrazňuje potenciál obehového hospodárstva pri znižovaní spotreby energie a zdrojov 
a pri zvyšovaní kapacity a spoľahlivosti dodávok recyklovaných materiálov, ktoré sú 
rozhodujúce pre ekologickú energiu a digitálne technológie; zdôrazňuje, že priemyselná 
politika EÚ musí ísť ruka v ruke s obehovým hospodárstvom a novým akčným plánom 
obehového hospodárstva, a musí zabezpečiť transformáciu európskeho hospodárstva na 
netoxické obehové hospodárstvo; vyzýva na ďalšiu podporu programov výskumu 
a vývoja zameraných na podporu prechodu na bezpečné a udržateľné obehové 
hospodárstvo, prostredníctvom ktorých sa budú podporovať inovačné riešenia, ako aj 
rozširovanie existujúcich technológií v strategických odvetviach;

29. zdôrazňuje, že v záujme zlepšenia obehového charakteru hospodárstva sú opatrenia na 
strane dopytu, ako je podpora udržateľnej spotreby a zvýšené využívanie zeleného 
verejného obstarávania, len jednou stranou mince, a že bude potrebné vyvinúť značné 
úsilie na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov a obehovosti vo výrobných procesoch; 
vyzýva Komisiu, aby na tento účel stanovila jasné ciele a legislatívne rámce; v tejto 
súvislosti víta oznámenie rámca pre udržateľnú politiku výrobkov a stanovenie 
povinných požiadaviek na recyklovaný obsah;

30. vyzýva Komisiu, aby stanovila ambiciózne ciele pre jednotlivé odvetvia zamerané na 
efektívnejšie využívanie zdrojov, a to počnúc odvetviami, ktoré sú najviac náročné na 
zdroje; domnieva sa, že v spolupráci s priemyselnými združeniami, podnikmi, 
odborovými zväzmi, občianskou spoločnosťou a akademickou obcou by sa mali 
vypracovať a pripraviť plány, ktoré by usmerňovali prechod rôznych sektorov na 
obehovú činnosť; zdôrazňuje význam zavedenia jasného monitorovacieho rámca, ktorý 
bude poskytovať komplexné a verejne dostupné informácie o dosiahnutom pokroku;

31. zdôrazňuje potenciál obehového biohospodárstva a drevospracujúceho priemyslu pri 
podpore konkurencieschopného a udržateľného priemyslu; nabáda členské štáty, aby 
podporovali investície a verejné obstarávanie v oblasti obnoviteľných a 
recyklovateľných bioproduktov;

32. zdôrazňuje význam efektívneho využívania zdrojov a energetickej efektívnosti pri 
znižovaní závislosti od dovozu rudy a fosílnych palív; zdôrazňuje, že obmedzovaním 
odpadu sa nielen znižuje miera znečisťovania, ale zároveň aj šetria vzácne zdroje;

33. zdôrazňuje potrebu znižovať objem odpadu v priemyselnom sektore; vyzýva Komisiu, 
aby zaviedla povinné ciele v oblasti opätovného využívania priemyselných obalových 
materiálov; vyzýva na harmonizáciu obalov v rámci obchodných odvetví a členských 
štátov s cieľom uľahčiť systémy vratných záloh;

34. víta oznámenie Komisie o stratégii v oblasti udržateľnosti chemických látok s cieľom 
dosiahnuť nulové znečistenie v netoxickom prostredí; zdôrazňuje, že európsky chemický 
priemysel je jedným z kľúčových priemyselných odvetví pre hospodársky blahobyt Únie, 
hoci chýba udržateľnosť v oblasti spotreby energie a vplyvu na životné prostredie; 
zdôrazňuje, že najmä v tomto odvetví je dôležité dosiahnuť energetickú efektívnosť, 
obehovosť a nulové znečistenie;

35. berie na vedomie prínos chemického priemyslu pre mnohé strategické hodnotové reťazce 
a pre výrobu obehových technológií a riešení, ktoré sú uhlíkovo neutrálne a v ktorých sa 
efektívne využívajú zdroje; požaduje politiku v oblasti udržateľnosti chemických látok 
v súlade s priemyselnou stratégiou;
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36. zdôrazňuje, že európska priemyselná stratégia by mala byť plne zosúladená 
s pripravovanou stratégiou v oblasti udržateľnosti chemických látok na základe 
odstránenia nebezpečných látok a ich nahradenia bezpečnejšími alternatívami 
s osobitným dôrazom na obmedzenie a prevenciu vystavenia chemickým látkam, ako sú 
endokrinné disruptory, s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie;

37. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať inovácie v chemickom priemysle, a uznáva, že 
dokáže poskytovať viaceré nízkouhlíkové riešenia; zdôrazňuje, že podpora inovácií 
a minimalizovanie vystavenia ľudí a životného prostredia nebezpečným chemikáliám sú 
kľúčovými prvkami pri prechode z lineárneho na obehový a udržateľný chemický 
priemysel, čo by tomuto kľúčovému sektoru európskeho hospodárstva poskytlo 
významnú konkurenčnú výhodu;

38. vyzýva Európsku environmentálnu agentúru (EEA), aby v spolupráci s Európskou 
chemickou agentúrou (ECHA) vypracovala správu o chemických látkach v životnom 
prostredí v Európe; domnieva sa, že v tejto správe by sa mala posúdiť systémová povaha 
nebezpečných chemikálií v rámci európskych systémov výroby a spotreby, ich 
používanie vo výrobkoch, výskyt v európskom životnom prostredí a súvisiace 
poškodzovanie ľudského zdravia a ekosystémov;

39. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zachovali dynamický farmaceutický priemysel 
založený na výskume v záujme občanov a pacientov v rámci politiky verejného zdravia; 
trvá na tom, že opatrenia navrhované v pripravovanej stratégii Komisie pre oblasť 
farmaceutického priemyslu by mali byť v súlade s priemyselnou stratégiou a mali by sa 
zameriavať na zabezpečenie toho, aby Európa zostala inovátorom a svetovým lídrom vo 
výrobe liekov a účinných látok s cieľom zaručiť spravodlivý prístup pre pacientov; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégiu v oblasti farmaceutického priemyslu, ktorá 
poskytne správne politické nástroje na podporu rozvoja inovatívnych liekov v prospech 
pacientov, zabezpečí stabilný a účinný regulačný rámec a umožní v plnej miere využiť 
potenciál digitálnej transformácie zdravotnej starostlivosti;

40. zdôrazňuje, že je dôležité, aby Únia udržiavala bezpečné dodávky kľúčových materiálov 
a nerastov, farmaceutických látok, liekov a zdravotníckeho vybavenia; vyzýva na 
posilnenie európskych hodnotových reťazcov s cieľom znížiť závislosť od tretích krajín 
v kľúčových strategických oblastiach; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali 
opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok zdravotníckeho vybavenia, zníženie závislosti 
EÚ od tretích krajín a podporu miestnej farmaceutickej výroby liekov hlavného 
terapeutického záujmu, pričom by sa mali uprednostňovať lieky zdravotného a 
strategického významu, v úzkej spolupráci s členskými štátmi; pripomína, že všetky 
verejné finančné prostriedky musia byť podmienené úplnou transparentnosťou a 
vysledovateľnosťou investícií, povinnosťami týkajúcimi sa dodávok na európskom trhu a 
tým, že sa pacientom uľahčí najlepší výsledok, a to aj z hľadiska prístupnosti a cenovej 
dostupnosti vyrobených liekov; zdôrazňuje, že stratégia by mala podnecovať priemysel k 
diverzifikácii dodávateľského reťazca a plánu na zmiernenie rizika nedostatku liekov s 
cieľom zvládnuť všetky zraniteľnosti a riziká pre svoj dodávateľský reťazec; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla spôsoby, ako zabezpečiť, aby sieť dodávateľských reťazcov 
priemyslu nadobudla väčšiu odolnosť, a aby zaviedla plán na zmiernenie rizika 
nedostatku liekov s cieľom pokryť prípadné zraniteľné miesta a riziká v dodávateľskom 
reťazci kritických liekov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preverovali priame 
zahraničné investície do zariadení na výrobu liekov ako súčasť kritickej zdravotnej 
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infraštruktúry v Európe.

41. vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoju účasť na podpore ochrany kritickej zdravotníckej 
infraštruktúry v členských štátoch a začala uplatňovať Európsky program na ochranu 
kritickej infraštruktúry (EPCIP) na sektor zdravotníckej infraštruktúry;

42. zdôrazňuje ústredný význam riadne fungujúceho a konkurencieschopného odvetvia 
liekov a zdravotníckych pomôcok pre zabezpečenie udržateľného prístup k liekom 
a zaručenie vysokej úrovne zdravotnej starostlivosti o pacientov v EÚ; domnieva sa, že 
Komisia by mala uľahčiť dialóg s členskými štátmi a všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami vytvorením farmaceutického fóra pod dohľadom Európskej 
agentúry pre lieky (EMA) s cieľom umožniť komplexnú diskusiu o otázkach týkajúcich 
sa okrem iného udržateľnosti liekov a zavádzania nových technológií do systémov 
zdravotnej starostlivosti; zdôrazňuje, že toto fórum by malo zohľadňovať rôzne 
vnútroštátne prístupy k tvorbe cien a úhradám, ako aj k investíciám do zdravotnej 
starostlivosti a ich organizácii, aby sa zabezpečili existujúce výrobné investície v Európe, 
dlhodobá udržateľnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok; vyzýva Komisiu, 
aby podporila členské štáty vypracovaním ad hoc usmernení EÚ týkajúcich sa verejného 
obstarávania liekov v rámci súčasných pravidiel EÚ pre verejné obstarávanie, pričom by 
sa mala venovať pozornosť okrem najnižšej ceny aj iným kritériám, najmä s použitím tzv. 
kritérií ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (MEAT), ako je zabezpečenie dlhodobej 
udržateľnosti, hospodárska súťaž, bezpečnosť dodávok a stimulácia investícií do 
výskumu a výroby;

43. v súvislosti so súčasnou zdravotnou krízou a potenciálnymi budúcimi krízami podporuje 
pomoc podnikom EÚ, stimuláciu výroby v rámci EÚ, znižovanie závislosti EÚ od tretích 
krajín, zvyšovanie výrobnej kapacity na výrobu určitých výrobkov, najmä dezinfekčných 
prostriedkov, ventilátorov a ochranných prostriedkov, ako aj zhromažďovanie 
a koordináciu digitálnych výrobných kapacít, ako je napríklad 3D tlač, ktoré môžu 
prispieť k výrobe potrebného vybavenia;

44. zdôrazňuje potrebu preskúmať a zrevidovať pravidlá verejného obstarávania EÚ s cieľom 
zabezpečiť skutočne rovnaké podmienky pre podniky v EÚ, najmä pre tie, ktoré vyrábajú 
udržateľné výrobky alebo služby, napríklad v oblasti verejnej dopravy;

45. pripomína význam udržateľnej dopravy v rámci priemyselného dodávateľského reťazca 
a vyzýva na zahrnutie externých nákladov do cien výrobkov; zdôrazňuje, že udržateľné 
a inteligentné odvetvia mobility prinášajú potenciál, ale aj zodpovednosť v oblasti 
stimulovania digitálnej a environmentálnej transformácie, podpory 
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a zlepšenia prepojenosti najmä 
v automobilovom, leteckom, železničnom, a lodnom priemysle; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zvýšili investície do mobility s nulovými emisiami a odolnej 
a bezpečnej dopravnej infraštruktúry, najmä do vysokorýchlostných sietí, a aby ďalej 
podporovali rozvoj udržateľných alternatívnych palív;

46. zdôrazňuje význam ekologickej mobility pre vytváranie nových pracovných miest, 
podporu európskeho priemyslu a znižovanie emisií z odvetvia dopravy; požaduje 
rozsiahlu stratégiu a posilnenie investícií na zavedenie rozsiahlej siete nabíjacej 
infraštruktúry pre elektrické vozidlá pozostávajúcej zo spoľahlivých a kompatibilných 
nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá;
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47. berie na vedomie úlohu, ktorú zohrávajú technológie batérií pri dekarbonizácii mobility 
a energetických systémov; víta Európsku alianciu pre batérie a strategický akčný plán pre 
batérie; vyzýva na podporu a stimuláciu výroby batérií v Európe, ako aj na vytvorenie 
súdržného a podporného regulačného rámca pre udržateľné batérie v súlade so zásadami 
obehového hospodárstva, širšími cieľmi EÚ v oblasti dekarbonizácie a potrebou znížiť 
závislosť od surovín a kľúčových materiálov a kovov z tretích krajín;

48. zdôrazňuje význam rozvoja udržateľných hodnotových reťazcov batérií pre súčasné 
a budúce potreby elektromobility; zdôrazňuje, že nový regulačný rámec pre batérie by 
mal v plnej miere zahŕňať požiadavky na udržateľnosť, ako sú ciele v oblasti opätovného 
použitia a recyklácie alebo udržateľné a sociálne zodpovedné získavanie surovín; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporovali investície do konkurencieschopného 
a udržateľného odvetvia výroby batérií zabezpečením rámca, ktorý bude zahŕňať 
bezpečný prístup k surovinám, podporu technologických inovácií a jednotné pravidlá 
výroby batérií v súlade s požiadavkami obehového hospodárstva;

49. zdôrazňuje, že priemysel by mal plne prispievať k ochrane biodiverzity a životného 
prostredia; poukazuje na to, že viac ako polovica celosvetového HDP závisí od povahy 
a služieb, ktoré poskytuje, pričom niekoľko sektorov je veľmi závislých od prírody; 
konštatuje, že viac ako 90 % straty biodiverzity a nedostatku vody je spôsobených ťažbou 
a spracovaním zdrojov; zdôrazňuje, že európska priemyselná politika by mala byť 
v súlade s cieľmi stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2030 a mali by sa v nej 
dodržiavať zásady predbežnej opatrnosti a zásada „znečisťovateľ platí“;

50. zdôrazňuje, že na základe prístupu „jedno zdravie“ má zachovanie prírodných 
ekosystémov zásadný význam pre zabezpečenie prístupu ľudstva k základným potrebám, 
ako sú pitná voda, čistý vzduch a úrodná pôda; žiada, aby sa urýchlene vypracovali 
spoľahlivé ukazovatele na posúdenie vplyvov na biodiverzitu a na zabezpečenie 
postupného obmedzovania znečistenia, ako sa uvádza v stratégii EÚ v oblasti 
biodiverzity;

51. poukazuje na to, že priemysel stále významne prispieva k znečisťovaniu životného 
prostredia uvoľňovaním znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy; zdôrazňuje úlohu 
smernice o priemyselných emisiách pri stanovovaní povinnosti minimalizovať 
uvoľňovanie znečisťujúcich látok z veľkých zariadení; so záujmom očakáva 
pripravovaný akčný plán nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy a revíziu 
smernice o priemyselných emisiách, ktorá by mala viesť k významnému zníženiu 
priemyselného znečisťovania;

52. víta zámer Komisie prijať strategickejší prístup k odvetviam obnoviteľnej energie; 
domnieva sa, že tieto odvetvia by sa mali plne podporovať vzhľadom na ich kľúčovú 
úlohu pri dekarbonizácii energetických systémov a dosahovaní klimatickej neutrality 
najneskôr do roku 2050; zdôrazňuje tiež význam dodržiavania zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti pre zníženie dopytu po energii;

53. konštatuje, že zásada prvoradosti energetickej efektívnosti je jednou z hlavných zásad 
energetickej únie s cieľom zaistiť v EÚ bezpečné, udržateľné, konkurencieschopné 
a cenovo dostupné zásobovanie energiou; zdôrazňuje, že vlna obnovy predstavuje veľkú 
príležitosť pre sektor budov a energetiky v EÚ, a vyzýva členské štáty, aby urýchlili 
investície do obnovy budov; berie na vedomie dôležitú úlohu, ktorú môžu zohrávať 
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celoštátni, regionálni a miestni aktéri pri uľahčovaní a koordinácii iniciatív v oblasti 
renovácie;

54. pripomína, že technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov majú strategický 
význam pre úspešný prechod na klimatickú neutralitu; požaduje pevnú priemyselnú 
stratégiu na zavádzanie a rozširovanie kapacít pre energiu z obnoviteľných zdrojov 
s cieľom zaistiť Európe dlhodobú bezpečnosť dodávok energie, konkurencieschopnosť, 
vedúce postavenie v oblasti technológií a vytváranie pracovných miest;

55. zdôrazňuje, že rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov a digitálneho hospodárstva si bude 
vyžadovať stále väčšie množstvo vzácnych zemín, vzácnych kovov, kritických kovov a 
základných kovov; pripomína, že ťažba potrebná na tento rozvoj spotrebúva veľké 
množstvo vody, čo môže vstúpiť do konkurenčného vzťahu s potrebami miestneho 
obyvateľstva, najmä v regiónoch, ktoré trpia nedostatkom vody; zdôrazňuje, že ťažobné 
činnosti v krajinách mimo EÚ môžu byť zdrojom intenzívneho znečistenia 
ovplyvňujúceho kvalitu vody, ovzdušia, pôdy, odlesňovania a straty biodiverzity; 
pripomína, že ťažobné činnosti sa sústreďujú v rozvojových krajinách, v ktorých 
pracovné normy poskytujú oveľa menšiu ochranu ako v EÚ, a že preto pracovné 
podmienky v baniach ohrozujú zdravie a život baníkov; zdôrazňuje, že znečistenie 
spôsobené ťažobnými činnosťami má priamy vplyv na prostriedky obživy miestnych 
obyvateľov a môže ich z dlhodobého hľadiska donútiť odsťahovať sa; pripomína, že 
miestne obyvateľstvo trpí nepriamymi následkami kontaminácie vody, ovzdušia a pôdy, 
čo má výrazný vplyv na jeho zdravie;

56. zdôrazňuje, že životné prostredie a hospodárstvo sú základom inkluzívnej spoločnosti, 
ktorá nám umožňuje riešiť súčasné a budúce výzvy a využívať príležitosti, ktoré sa 
objavujú;

57. domnieva sa, že Európska únia na podporu konkurencieschopnosti a vedúceho postavenia 
Európy vo svete potrebuje proces reindustrializácie, modernizáciu svojej priemyselnej 
základne, posilnenie vnútorného trhu a vytvorenie konkurencieschopného rámca pre 
priemysel vrátane účinnej stratégie pre MSP;

58. vyzýva Komisiu, aby posilnila a podporila premiestňovanie a diverzifikáciu európskych 
priemyselných odvetví v strategických sektoroch, ako je výroba energie z obnoviteľných 
zdrojov a farmaceutické výrobky, ktoré ešte nemajú vybudovanú odolnosť;

59.  domnieva sa, že premiestnenie európskeho priemyslu by malo byť stimulom na oživenie 
menej rozvinutých európskych regiónov vrátane vyľudnených a riedko osídlených 
regiónov, ako sa uvádza v článku 174 ZFEÚ; zdôrazňuje, že by sa tak podporil ich 
hospodársky rast a vytvorilo by sa množstvo pracovných miest, ktoré by nakoniec 
umožnili usadenie obyvateľstva;

60. zdôrazňuje, že priemyselná stratégia by mala byť založená na dôkazoch a najnovšom 
vedeckom výskume; zdôrazňuje význam príspevkov od európskeho priemyslu 
a podnikov pri vypracúvaní priemyselnej stratégie;

61. zdôrazňuje, že európska priemyselná stratégia by mala takisto zabezpečiť sprístupnenie 
jasných, komplexných a ľahko dostupných informácií o stave európskeho priemyslu, 
najmä všetkých informácií relevantných pre pochopenie vplyvov priemyselnej výroby na 
zdravie a životné prostredie;
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62. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa v priemyselných odvetviach zlepšila rovnováha 
medzi mužmi a ženami, a to najmä nabádaním žien, aby študovali vedu, techniku, 
inžinierstvo a matematiku, zvážili kariéru v oblasti technológií a investovali do 
digitálnych zručností, čím sa zlepší rodová rovnováha, pokiaľ ide o zakladanie a riadenie 
podnikov;

63. podporuje Komisiu v jej cieli vypracovať novú priemyselnú stratégiu EÚ v snahe 
dosiahnuť konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel pri celosvetových otrasoch;

64. domnieva sa, že Európska únia by sa mala, najmä po bezprecedentných hospodárskych 
krízach spôsobených pandémiou COVID-19, snažiť vypracovať priemyselnú stratégiu 
prispôsobenú na mieru, ktorá bude v budúcnosti stabilným pilierom pre Európu;

65. domnieva sa, že priemyselná stratégia musí zabezpečiť rôzne uplatniteľné nástroje 
prispôsobené jednotlivým sektorom alebo ekosystémom a koordinované s členskými 
štátmi, ktorými sa zvýši efektívnosť európskych politík a nástrojov;
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