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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nowej długoterminowej strategii na rzecz przemysłowej przyszłości 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 swoją rezolucję z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nowych wieloletnich 
ram finansowych, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej (2020/2631(RSP))1,

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

– uwzględniając konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 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 skutkami (2020/2616(RSP))2,

– 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 dnia 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 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),

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0124.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
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– 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 
Zielonego Ładu (2019/2956(RSP))3,

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

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie sprawiedliwego 
opodatkowania w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))4,

– 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 w dniu 29 listopada 
2018 r. (14832/18),

– 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 Europie (2017/2732(RSP))5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji 
europejskiego przemysłu (2016/2271(INI))6,

– 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. w sprawie „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” (2015/2147(INI))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 Alstom 
(2016/2891(RSP))8,

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

– 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 rozwoju (2013/2006(INI)9,

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

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

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

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-
0000/2020),

A. mając na uwadze, że Unia potrzebuje nowej strategii przemysłowej, dzięki której jej 
przemysł stanie się bardziej konkurencyjny w skali globalnej, odporny i zrównoważony 
środowiskowo; mając na uwadze, że taka strategia powinna obejmować przejście 
przemysłu europejskiego do cyfryzacji i neutralności klimatycznej, priorytetowe 
traktowanie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, oszczędność energii 
oraz technologie energii odnawialnej;

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 482 z 23.12.2016, s. 89.
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B. mając na uwadze, że oprócz odpowiednich poziomów inwestycji, badań i innowacji, 
edukacji i umiejętności wzmacniających konkurencyjność i trwały rozwój strategia 
przemysłowa Unii powinna zapewniać prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i poza nią oraz gwarantować łatwiejszy dostęp 
do finansowania, surowców i rynków;

C. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania gospodarczego w Europie; mając na uwadze, że w tym 
kontekście punktem wyjścia każdej zorientowanej na przyszłość strategii przemysłowej 
powinna być naprawa przemysłu;

D. mając na uwadze, że ze względu na nowe długi zaciągnięte w celu przetrwania kryzysu 
prawdopodobnie ulegnie osłabieniu struktura finansowa przedsiębiorstw, czego efektem 
będzie powolny wzrost gospodarczy w długim horyzoncie czasowym;

1. jest zdania, że transformacja cyfrowa i transformacja środowiskowa powinny stanowić 
główne elementy wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w tym kontekście apeluje do 
Komisji o zdefiniowanie kompleksowej strategii przemysłowej umożliwiającej 
zarządzanie tymi procesami transformacji, sprzyjającej przemianie i gwarantującej 
strategiczną autonomię Unii;

2. ma świadomość, że sama dynamika rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych podczas 
procesu transformacji, jeśli zabraknie odpowiedniego zarządzania przekształceniami i 
skutecznej polityki przemysłowej; ma ponadto świadomość, że podczas gdy rynki, 
konkurencja i innowacje dostarczają bodźców dla szybkiej transformacji, z 
konsekwencjami tych przemian przychodzi mierzyć się społeczeństwu i środowisku; 
uważa, że zrównoważenie liczby miejsc pracy utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach cyfrowym i środowiskowym samo w sobie nie 
jest wystarczające, gdyż te nowe miejsca pracy ani nie powstaną w tych samych 
regionach, ani nie zostaną zajęte przez tych samych pracowników; apeluje w związku z 
tym do Komisji o zapewnienie, aby te przemiany były uczciwe i sprawiedliwe 
społecznie oraz aby każdemu działaniu mającemu na celu przyspieszenie procesu 
transformacji (cyfrowej, środowiskowej itp.) towarzyszyła odpowiednia inicjatywa na 
rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników, której celem jest zarządzanie 
wpływem takiego przyspieszonego procesu zarówno na regiony, jak i na ludzi;

3. uważa, że w obecnym kontekście Unia potrzebuje nowej, dostosowanej strategii 
przemysłowej, skupiającej się na dwóch odrębnych etapach; celem pierwszego z nich 
powinna być naprawa, a celem drugiego – przebudowa i transformacja; apeluje w 
związku z tym do Komisji o dostosowanie strategii opublikowanej w marcu 2020 r. do 
obecnej sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, przy czym cele cyfrowe i 
środowiskowe powinny być przez cały czas traktowane priorytetowo;

Etap 1 – Naprawa

4. z zadowoleniem przyjmuje tymczasowe ramy pomocy państwa jako sposób na szybkie 
kierowanie płynności tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje jednak do Komisji o 
zapewnienie, aby pomoc udzielana na etapie kryzysu nie skutkowała trwałymi 
zakłóceniami jednolitego rynku;
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5. uważa, że programy gospodarcze wprowadzane w poszczególnych państwach 
członkowskich w celu wsparcia MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji krótkoterminowego 
niedoboru gotówki są przydatne, podniosą jednak poziom zadłużenia tych podmiotów; 
apeluje więc w tym kontekście do Komisji o ułatwienie naprawy przez programy 
fiskalne, w których kapitał własny traktuje się preferencyjne w stosunku do zadłużenia, 
a dotacje – preferencyjnie w stosunku do pożyczek lub gwarancji;

6. wzywa Komisję, aby do planu naprawy włączyła strategię na rzecz powrotu przemysłu 
do Europy oraz przenoszenia produkcji przemysłowej w strategicznych sektorach; 
apeluje jednak do Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego stanowiska w odniesieniu 
do nieuczciwej konkurencji globalnej oraz agresywnych przejęć przez przedsiębiorstwa 
państwowe i państwowe fundusze majątkowe; jest zdania, że w tym kontekście Unia 
powinna wdrożyć tymczasowy program instrumentów ochrony handlu;

7. podkreśla, że na obecnym krytycznym etapie Unia powinna chronić strategiczne sektory 
swojego rynku oraz blokować przejęcia i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które 
mogą zwiększać jej zależność od obcych mocarstw;

8. jest zdania, że plan naprawy przemysłu powinien pomagać w tworzeniu nowych 
ambitnych i innowacyjnych europejskich projektów przemysłowych, idących ręka w 
rękę z obecną rewizją wytycznych dotyczących „ważnych projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania” (IPCEI), aby przyczyniać się do 
kreowania europejskich liderów w strategicznych sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

9. uznaje, że filarem pierwszego etapu: naprawy przemysłu europejskiego po pandemii 
COVID-19 jest Fundusz Naprawy (zwany dalej „Funduszem”); apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby Fundusz wdrożono bezzwłocznie oraz aby ten Fundusz:

a) zapewniał możliwości finansowania wystarczające do zrównoważenia szkód 
wyrządzonych w przemyśle europejskim przez kryzys związany z COVID-19;

b) był, w miarę możliwości, zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich w celu uniknięcia dalszych zakłóceń na 
jednolitym rynku;

c) rozdzielał pomoc finansową między poszczególne sektory przemysłu 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy;

d) wspierał krajowe programy fiskalne stwarzające zachęty do inwestycji 
kapitałowych w sektorze prywatnym oraz umożliwiał przedsiębiorstwom 
konwersję na kapitał części pożyczek udzielonych przez Fundusz;

e) zapewniał preferencyjne traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, których biznesplany 
skupiają się na transformacji cyfrowej i środowiskowej;

f) wzmacniał program gwarancji EBI i zapewniał jego komplementarność wobec 
programów krajowych, aby spotęgować oddziaływanie oraz by stopniowo 
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zastępować plany krajowe;

10. podkreśla potrzebę wsparcia zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy po kryzysie 
związanym z COVID-19 w celu stymulowania wzrostu gospodarczego w UE przez 
zwiększanie inwestycji w transformację cyfrową i ekologiczną; zwraca się do Komisji o 
poparcie ambitnego Funduszu Naprawy, mieszczącego się w strukturze wzmocnionych 
WRF oraz uwzględnionego w decyzji w sprawie zasobów własnych, a także o dążenie 
do koordynacji polityki fiskalnej w celu wzmocnienia europejskich ram fiskalnych; jest 
zdania, że po szczycie pandemii Fundusz powinien stać się stałym Funduszem 
Przebudowy, wspierającym cyfrową i ekologiczną transformację przemysłu;

11. apeluje do Komisji, aby przed przyjęciem nowych wniosków ustawodawczych lub 
środków przeprowadzała szczegółową ocenę skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich przedsiębiorstw i MŚP; apeluje do Komisji o 
zaproponowanie współmiernego wsparcia dla dotkniętych sektorów każdorazowo, gdy 
nie da się uniknąć negatywnych skutków;

Etap 2 – Przebudowa i transformacja

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu Unia powinna rozpocząć realizację drugiego etapu 
strategii przemysłowej: zapewnienia konkurencyjności, odporności i trwałego rozwoju 
jej przemysłu w długim horyzoncie czasowym;

13. zwraca uwagę na potencjał gospodarki o obiegu zamkniętym pod względem 
modernizacji gospodarki Unii, ograniczenia zużycia przez nią energii i zasobów oraz 
przekształcenia całych sektorów przemysłu i ich łańcuchów wartości;

14. uważa, że rynki krajowe i światowe posiadają znaczny potencjał w zakresie technologii 
niskoemisyjnych i 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 to pierwszy krok w stronę 
wpisania celów klimatycznych w prawodawstwo Unii; uważa, że potrzebne są także 
bardziej całościowe i systematyczne ramy zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych Unii oraz jednolite podejście do zarządzania 
we wszystkich obszarach polityki, co utoruje drogę do jasnej i stabilnej strategii na 
rzecz przemysłu europejskiego;

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna europejska polityka przemysłowa potrzebuje zestawu 
celów klimatycznych jako planu działania, który ukształtuje przemysł przyszłości; 
uważa, że wszystkie sektory powinny wnieść wkład w osiągnięcie celów klimatycznych 
Unii, i w związku z tym podkreśla znaczenie gazu jako środka transformacji 
energetycznej i wodoru jako potencjalnej przełomowej technologii; apeluje o zwracanie 
większej uwagi na bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na działania podejmowane w związku ze zmianą 
klimatu; apeluje do Komisji o zapewnienie, aby sektory cechujące się wysokim 
poziomem ucieczki emisji nie korzystały z dotacji unijnych oraz aby lepiej 
wykorzystywano EBI, będący „bankiem klimatycznym” Unii, do zwiększenia 
zrównoważonego finansowania na rzecz sektora publicznego i prywatnego oraz 
wsparcia przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, a także o wykorzystanie 
mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 jako 
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sposobu na ochronę producentów i miejsc pracy w UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

16. podkreśla, że należy poprzeć sprawiedliwą transformację, oraz uważa, że dobrze 
zaprojektowany mechanizm sprawiedliwej transformacji, obejmujący Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, będzie ważnym narzędziem ułatwiającym taką 
transformację i osiągnięcie ambitnych celów w zakresie klimatu przy jednoczesnym 
uwzględnieniu skutków społecznych; podkreśla, że solidne finansowanie tego 
instrumentu, uwzględniające dodatkowe środki budżetowe, byłoby kluczowym 
elementem udanej realizacji Europejskiego Zielonego Ładu;

17. apeluje do Komisji o dostosowanie jej strategii przemysłowej do zwiększenia skali i 
komercjalizacji przełomowych technologii w Unii przez zapewnienie finansowania 
ryzyka na rzecz technologii znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju oraz 
rozwijanie łańcuchów wartości na wczesnych etapach w celu wspierania pierwszych 
neutralnych dla klimatu technologii i produktów dostępnych w skali komercyjnej;

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma cyfryzacja przemysłu Unii, w tym sektorów 
tradycyjnych; apeluje do Komisji o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą na danych, 
sztuczną inteligencję, inteligentną produkcję, mobilność oraz odporne i bezpieczne sieci 
bardzo dużych prędkości; zachęca w związku z tym Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych programów ulg podatkowych, które mogłyby 
uzupełnić lub zastąpić tradycyjne dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na przetargach, 
zwłaszcza dla MŚP; podkreśla znaczenie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności pod względem wsparcia dla tworzenia 
miejsc pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i 
zrównoważonego rozwoju;

19. apeluje do Komisji o wdrożenie jednolitego europejskiego rynku cyfrowego i rynku 
danych, wspieranie wymiany danych wśród przedsiębiorstw i wśród instytucji 
publicznych, opracowywanie i przetwarzanie danych w granicach Europy, w 
szczególności danych pochodzących z organów publicznych, zbudowanie lepszego 
systemu opodatkowania gospodarki cyfrowej, w którym zyski podlegają opodatkowaniu 
tam, gdzie przedsiębiorstwa angażują się w znaczące interakcje z użytkownikami, oraz 
o dalsze rozwijanie europejskich norm w zakresie cyberbezpieczeństwa, w 
szczególności w odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

20. uważa, że transformacja przemysłu wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; ubolewa w związku z tym, że inwestycje Unii w 
badania naukowe i rozwój, wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze niż w przypadku 
jej globalnych konkurentów oraz że cierpi ona na poważny deficyt zdolności 
innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach ze względu na poważny 
niedobór niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; apeluje do Komisji o zwiększenie 
budżetu na te programy, które kładą podwaliny pod transformację przemysłu Unii, w 
tym na „Horyzont Europa”, a także o wspieranie synergii między regionalnymi, 
krajowymi, europejskimi i prywatnymi źródłami finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami unijnymi;
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21. jest zdania, że ekosystemy będą głównymi komponentami kolejnej rewolucji 
przemysłowej, zapewniając czystszą energię po przystępnej cenie oraz transformacyjne 
metody produkcji i świadczenia usług; uważa ponadto, że wspieranie współpracy 
między przemysłem, środowiskami naukowymi, MŚP, przedsiębiorstwami typu start-
up, związkami zawodowymi, społeczeństwem obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi podmiotami 
będzie mieć kluczowe znaczenie dla uporania się z niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez „dolinę śmierci”, w tym w obszarach nieobjętych 
jeszcze interesami przemysłowymi;

22. uważa, że zamówienia publiczne to zasadniczy czynnik stymulujący transformację 
przemysłu; wzywa Komisję do przeanalizowania, jak w pełni wykorzystać dźwignię 
oferowaną przez publiczne wydatki i inwestycje w celu osiągnięcia celów polityki, w 
tym przez nadanie kryteriom środowiskowym i społecznym obowiązkowego charakteru 
w zamówieniach publicznych; apeluje również do Komisji o dążenie do opracowania 
ambitniejszego instrumentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w 
kontekście międzynarodowym, przewidującego wzajemność i wzajemnie uznawane 
normy;

23. apeluje do Komisji o przyjęcie efektywnego systemu kluczowych wskaźników 
skuteczności działania do celów analizy ex ante oddziaływania przepisów i 
instrumentów Unii, a także do monitorowania postępów i wyników;

24. biorąc pod uwagę dogłębnie zmieniony międzynarodowy kontekst gospodarczy, apeluje 
do Komisji o dokonanie przeglądu przepisów antymonopolowych oraz o dalsze 
zapewnianie, aby egzekwowanie unijnego prawa konkurencji skutecznie utrzymywało 
globalną konkurencyjność Unii, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania równowagi 
między wspieraniem tzw. europejskich liderów a ochroną łańcucha dostaw przed 
nieuczciwą konkurencją, w celu zrekompensowania braku równych w skali światowej 
warunków działania wobec wyższych poziomów koncentracji, marż i nierówności 
widocznych w gospodarce;

25. 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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Etap 1 – Naprawa

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.

Etap 2 – Przebudowa i transformacja

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 
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od emisji dwutlenku węgla, aby zapobiegać taniemu importowi zanieczyszczeń. Jak widać, 
tylko holistyczne, niezwykle kosztowne podejście może zapewnić przejście do redukcji emisji 
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.


