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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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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