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PRIJEDLOZI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za industriju, istraživanje i 
energetiku da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće 
prijedloge:

1. prepoznaje da će industrijsku strategiju, koja je izrađena prije izbijanja bolesti i 
objavljena u ranoj fazi pandemije u Europi, trebati znatno revidirati kako bi se u njoj 
odražavale promjene temeljnih pokazatelja i nova misija Komisije pod vodstvom Von 
der Leyen: vratiti sva gospodarstva diljem EU-a na put rasta i ojačati sva gospodarstva 
od sjevera do juga i od istoka do zapada u korist građana i poduzeća.

2. poziva Komisiju da zajedno s državama članicama poduzme sveobuhvatnu i 
međusektorsku analizu gospodarstava u EU-u kako bi se mogla ocijeniti težina 
posljedica pandemije bolesti COVID-19; smatra to osnovnom bazom dokaza potrebnom 
Komisiji da izda ažurirane preporuke i utvrdi ključne politike čiji će cilj biti jačanje 
zajedničkog dugoročnog oporavka na jedinstvenom tržištu;

3. smatra da bi se na temelju sveobuhvatne baze dokaza u Komisijinoj novoj industrijskoj 
strategiji trebala dati prednost gospodarskom oporavku te blagostanju i mogućnostima 
građana kako bi se istaknula zajednička predanost ponovnoj izgradnji jedinstvenog 
tržišta i ostvarivanju prednosti za sve države članice i njihove građane;

4. ističe da se industrijska konkurentnost EU-a oslanja na potpuno funkcionalno 
jedinstveno tržište usluga; naglašava da Komisija mora razmotriti kako se osloboditi 
prepreka u pružanju prekograničnih usluga kao dio bilo kojeg revidiranog skupa 
prioriteta;

5. ističe važnost održivosti koja je ključna za ostvarenje planova za razvoj europske 
industrije; u tom pogledu podsjeća na zaključke Europskog vijeća od 12. prosinca 2019. 
u kojima se ističe potreba za utvrđivanje okvira za djelovanje od kojeg će sve države 
članice imati koristi;

6. prepoznaje da će javni i privatni sektor naići na značajna financijska ograničenja u 
nadolazećem razdoblju, što će utjecati na njihovu sposobnost pružanja potpore 
programu ulaganja, posebno u pogledu ciljeva zelenog plana; izražava zabrinutost za 
nejednak stupanj razvoja, posebno u manje razvijenim dijelovima EU-a gdje postizanje 
transformacije zahtijeva puno više značajnog djelovanja; odlučno poziva Komisiju da u 
svojoj revidiranoj industrijskoj strategiji usvoji model s fleksibilnošću i potporom kako 
nitko ne bi zaostao;

7. ističe značajnu ulogu javne nabave u oblikovanju putanje europske industrije;

8. vjeruje da bi trebalo dodatno razmotriti pravila kojima se uređuje tržišno natjecanje u 
EU-u kako bi bila primjerena za europsko tržište, ali i u okviru globalnog gospodarstva; 
u međuvremenu poziva Komisiju da poduzme mjere kako privremeni okviri odobreni za 
državne potpore ne bi srednjoročno do dugoročno narušili tržišno natjecanje na 
jedinstvenom tržištu;
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9. naglašava da bi industrijska strategija trebala podupirati slobodnu trgovinu i predanost 
EU-a da surađuje s našim globalnim partnerima; poziva Komisiju da razjasni kako 
namjerava ispuniti te obveze uz istodobno promicanje uspona svjetskih predvodnika iz 
europskih redova; poziva Komisiju da dodatno razjasni kad autonomiju smatra 
neophodnom i u gospodarskom interesu EU-a;

10. podsjeća da se brojne transformacije koje se očekuju u budućnosti dotiču automobilske 
industrije koja je snažno pogođena posljedicama pandemije bolesti COVID-19; smatra 
da bi se revidiranom industrijskom strategijom trebale predviđati konkretne aktivnosti u 
tom sektoru, uključujući odgovarajuću financijsku potporu.


