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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k novej dlhodobej stratégii pre priemyselnú budúcnosť Európy
(2020/2076(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej články 9, 
151, 152, 153 ods. 1 a 2, ako aj článok 173, ktorý sa týka priemyselnej politiky EÚ a 
okrem iného sa vzťahuje na konkurencieschopnosť priemyslu Únie,

– so zreteľom na články 14, 27 a 30 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na ZFEÚ a Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), najmä na článok 5 ods. 3 ZEÚ 
a na protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, 
vlastných zdrojoch a pláne obnovy (2020/2631(RSP))1,

– so zreteľom na hospodárske prognózy Európskej komisie: jar 2020,

– so zreteľom na závery predsedu Európskej rady z 23. apríla 2020 v nadväznosti na 
videokonferenciu s členmi Európskej rady,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji 
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP))2,

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokého predstaviteľa z 8. apríla 2020 
o globálnej reakcii EÚ na COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– so zreteľom na závery predsedu Európskej rady zo 17. marca 2020 v nadväznosti na 
videokonferenciu s členmi Európskej rady týkajúcu sa ochorenia COVID-19,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. marca 2020 s názvom Koordinovaná 
hospodárska reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 (COM(2020)0112),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Nová priemyselná 
stratégia pre Európu (COM(2020)0102),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Stratégia pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu (COM(2020)0103),

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie zo 4. marca 2020, ktorým sa stanovuje 
rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 
(európsky právny predpis v oblasti klímy) (COM(2020)0080),

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0124.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. februára 2020 s názvom Formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy (COM(2020)0067),

– so zreteľom na pracovný program Komisie na rok 2020 s názvom Ambicióznejšia Únia 
(COM(2020)0037),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskej zelenej dohode 
(2019/2956(RSP))3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. januára 2020 o investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu (COM(2020)0021),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2019 o spravodlivom zdaňovaní v 
digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve: BEPS 2.0 (2019/2901 (RSP))4,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 12. decembra 2019 (EUCO 29/19),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640),

– so zreteľom na závery Európskej rady z 20. júna 2019 o novom strategickom programe 
pre EÚ na obdobie 2019 – 2024 (EUCO 9/19),

– so zreteľom na závery o budúcej stratégii EÚ pre priemyselnú politiku, ktoré Rada 
prijala na svojom 3 655. zasadnutí 29. novembra 2018 (14832/18),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. septembra 2017 s názvom Investovanie do 
inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu – Aktualizovaná stratégia pre 
priemyselnú politiku EÚ (COM(2017)0479),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2017 o budovaní ambicióznej priemyselnej 
stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe 
(2017/2732(RSP))5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu 
(2016/2271(INI)6,

– so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii o budovaní ambicióznej 
priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie 
v Európe (O-000047/2017),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 s názvom Smerom k aktu o 
jednotnom digitálnom trhu (2015/2147(INI))7,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Digitalizácia európskeho 

3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
4 Prijaté texty, P9_TA(2019)0102.
5 Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 124.
6 Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 163.
7 Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 55.
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priemyslu – využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere 
(COM(2016)0180),

– so zreteľom na Parížsku dohodu ratifikovanú Európskym parlamentom 4. októbra 2016,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. októbra 2016 o potrebe európskej politiky 
reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar a Alstom 
(2016/2891(RSP))8,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 15. decembra 2016 a 23. júna 2017,

– so zreteľom na závery Rady o programe konkurencieschopnosti priemyslu, o digitálnej 
transformácii európskeho priemyslu a balíku technológií jednotného digitálneho trhu a 
modernizácie verejných služieb,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre 
všetkých: cesta k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2014 o reindustrializácii Európy s cieľom 
podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť (2013/2006(INI)9,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. januára 2014 s názvom Za obnovu európskeho 
priemyslu (COM(2014)0014),

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre zamestnanosť 
a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre právne veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0000/2020),

A. keďže Únia si vyžaduje novú priemyselnú stratégiu, ktorá posilní globálnu 
konkurencieschopnosť, odolnosť a environmentálnu udržateľnosť jej priemyselných 
odvetví; keďže takáto stratégia by mala zahŕňať prechod európskych priemyselných 
odvetví na digitalizáciu a klimatickú neutralitu, pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

B. keďže priemyselná stratégia Únie by mala zabezpečiť správne fungovanie jednotného 
trhu, vytvoriť rovnaké podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a zabezpečiť ľahší prístup k 
financiám, surovinám a trhom, ako aj zaistiť primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť;

C. keďže pandémia COVID-19 a jej dôsledky viedli k bezprecedentnému hospodárskemu 
poklesu v Európe; keďže z tohto dôvodu by sa každá priemyselná stratégia orientovaná 

8 Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 21.
9 Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 89.
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na budúcnosť mala začať priemyselnou obnovou;

D. keďže nové dlhy na prekonanie hospodárskeho poklesu budú pravdepodobne viesť k 
nestabilnejšej finančnej štruktúre podnikov, čo z dlhodobého hľadiska spôsobí 
spomalenie rastu;

1. zastáva názor, že digitálna a environmentálna transformácia by mala byť jadrom 
všetkých stratégií Únie do roku 2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
komplexnú priemyselnú stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, podporí transformáciu 
a zaručí strategickú autonómiu Únie;

2. uvedomuje si, že samotná dynamika trhu nepreklenie trhliny spôsobené procesom 
transformácie bez jej náležitého riadenia a výrazných priemyselných politík; uvedomuje 
si tiež, že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť spoločnosť a životné prostredie; domnieva sa, 
že vyváženie počtu zrušených pracovných miest v tradičných priemyselných odvetviach 
novými pracovnými miestami vytvorenými v digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové pracovné miesta nie sú vytvorené v tých istých 
regiónoch a nie sú ani zaplnené tými istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, aby 
zabezpečila spravodlivosť a sociálnu primeranosť týchto zmien a aby každé opatrenie 
zamerané na urýchlenie procesu transformácie (digitálnej, environmentálnej atď.) bolo 
sprevádzané súvisiacou iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie kvalifikácie 
pracovníkov a ich rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že Únia potrebuje novú, prispôsobenú priemyselnú 
stratégiu, ktorá sa zameria na dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na obnovu a 
druhá na rekonštrukciu a transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby stratégiu 
uverejnenú v marci 2020 prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe fázy a aby zároveň 
počas ich celého trvania ponechala digitálne a environmentálne ciele ako ich priority;

Prvá fáza – obnova

4. víta dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci ako spôsob rýchleho presunu likvidity 
tam, kde je to naliehavo potrebné; vyzýva však Komisiu, aby zabezpečila, že pomoc 
poskytnutá v núdzovej fáze nepovedie k trvalým narušeniam jednotného trhu;

5. domnieva sa, že hospodárske programy, ktoré jednotlivé členské štáty zaviedli s cieľom 
pomôcť MSP a spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou krízou likvidity, sú užitočné, 
ale zvýšia úroveň dlhu týchto podnikov; v tejto súvislosti preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obnovu prostredníctvom fiškálnych schém, ktoré uprednostnia vlastný kapitál 
pred zadlžením a granty pred úvermi a/alebo zárukami;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu obnovy zahrnula stratégiu na presun priemyselných 
odvetví v Európe a premiestnenie priemyselnej výroby v strategických odvetviach; 
okrem toho vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší postoj k nekalej globálnej 
hospodárskej súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív štátom vlastnenými podnikmi a 
štátnymi fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti by Únia mala zaviesť dočasný 
systém nástrojov na ochranu obchodu;
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7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej fázy by Únia mala chrániť svoj trh v strategických 
odvetviach a zablokovať akvizície a priame zahraničné investície, ktoré by mohli ešte 
viac zvýšiť jej závislosť od zahraničných síl;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové ambiciózne a 
inovatívne európske priemyselné projekty v súlade so súčasnou revíziou usmernení pre 
dôležité projekty spoločného európskeho záujmu, aby sa tým podnietil vznik 
európskych lídrov v strategických priemyselných odvetviach, ktorí budú 
konkurencieschopní v celosvetovom meradle;

9. považuje fond na obnovu (ďalej len „fond“) za pilier prvej fázy: priemyselnej obnovy 
EÚ po pandémii COVID-19; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rýchle vykonávanie 
fondu, ktorý:

a. bude mať dostatočnú finančnú kapacitu na kompenzáciu škôd, ktoré utrpeli 
európske priemyselné odvetvia v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-
19;

b. bude riadený Komisiou priamo, ak je to možné, a to prostredníctvom európskych 
programov, aby sa zabránilo ďalšiemu narušeniu jednotného trhu;

c. rozdelí finančnú pomoc medzi rôzne priemyselné odvetvia podľa vzniknutej 
škody, problémov, ktorým čelia, a výšky vnútroštátnej finančnej podpory, ktorá 
im už bola poskytnutá prostredníctvom vnútroštátnych programov pomoci;

d. podporí vnútroštátne fiškálne schémy, ktoré budú stimulovať kapitálové investície 
súkromného sektora a umožnia podnikom premeniť časť úverov poskytnutých z 
fondu na vlastný kapitál;

e. uprednostní podniky a MSP, ktorých podnikateľské plány sú zamerané na 
digitálnu a environmentálnu transformáciu;

f. posilní program záruk EIB ako doplnok k vnútroštátnym programom s cieľom 
posilniť vplyv a postupne nahradiť vnútroštátne schémy;

10. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať udržateľnú a spravodlivú obnovu po kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ zvýšením investícií do 
digitálnej a zelenej transformácie; žiada Komisiu, aby podporila ambiciózny fond na 
obnovu, ktorý je súčasťou rámca posilneného VFR a je začlenený do rozhodnutia o 
vlastných zdrojoch, a aby pokračovala v koordinácii fiškálnej politiky s cieľom posilniť 
európsky fiškálny rámec; zastáva názor, že po vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie;

11. vyzýva Komisiu, aby pred predložením nových legislatívnych návrhov alebo pred 
prijatím nových opatrení vykonala podrobné posúdenie vplyvu potenciálnych nákladov 
a zaťaženia pre európske podniky a MSP; vyzýva Komisiu, aby navrhli primeranú 
podporu pre postihnuté odvetvia, ak nie je možné predísť negatívnemu vplyvu;

Druhá fáza – rekonštrukcia a transformácia
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12. domnieva sa, že po núdzovej fáze by Únia mala začať druhú fázu svojej priemyselnej 
stratégie: zabezpečenie konkurencieschopnosti, odolnosti a udržateľnosti jej 
priemyselných odvetví z dlhodobého hľadiska;

13. zdôrazňuje potenciál obehového hospodárstva pre modernizáciu hospodárstva Únie, 
zníženie jej spotreby energie a zdrojov a transformáciu celých priemyselných odvetví a 
ich hodnotových reťazcov;

14. domnieva sa, že domáce a svetové trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide o 
nízkoemisné technológie a udržateľné výrobky, procesy a služby v celom hodnotovom 
reťazci od surovín po energeticky náročné priemyselné odvetvia, výrobu a odvetvie 
priemyselných služieb; okrem toho sa domnieva, že právny predpis v oblasti klímy je 
prvým krokom k zakotveniu cieľov v oblasti klímy do právnych predpisov Únie; 
domnieva sa, že na zabezpečenie súdržnosti všetkých politík Únie a homogénneho 
prístupu riadenia vo všetkých oblastiach politiky je potrebný aj celostnejší a 
systematickejší cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre jasnú a stabilnú stratégiu pre 
európske priemyselné odvetvia;

15. zastáva názor, že skutočne účinná európska priemyselná politika si vyžaduje prehľad 
cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako plán budovania priemyslu budúcnosti; domnieva sa, 
že všetky odvetvia by mali prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy, a v 
tejto súvislosti zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku energetickej transformácie a 
vodíka ako potenciálnej prelomovej technológie; žiada tiež, aby sa venovala väčšia 
pozornosť bezpečnosti siete a dodávok energie; vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby odvetvia 
s vysokým únikom uhlíka nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie využívala ako tzv. 
klimatická banka Únie s cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre verejný a 
súkromný sektor a pomôcť podnikom v procese dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach ako prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou medzinárodnou hospodárskou súťažou;

16. zdôrazňuje potrebu podporiť spravodlivú transformáciu a domnieva sa, že dobre 
navrhnutý Mechanizmus spravodlivej transformácie vrátane Fondu na spravodlivú 
transformáciu by bol dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto transformácie a 
dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení sociálnych 
vplyvov; zdôrazňuje, že rozsiahle financovanie tohto nástroja vrátane ďalších 
rozpočtových zdrojov by bolo kľúčovým prvkom pre úspešné uplatňovanie európskej 
zelenej dohody;

17. vyzýva Komisiu, aby svoju priemyselnú stratégiu prispôsobila rozšíreniu a 
komercializácii prelomových technológií v Únii tým, že poskytne rizikové financovanie 
pre technológie v počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné hodnotové reťazce na 
podporu prvých komerčných a klimaticky neutrálnych technológií a výrobkov;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné digitalizovať priemyselné odvetvia Únie vrátane 
tradičných odvetví; vyzýva Komisiu, aby okrem iného investovala do dátového 
hospodárstva, umelej inteligencie, inteligentnej výroby, mobility a odolných a 
bezpečných vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby posúdila 
účinnosť spolufinancovaných vnútroštátnych systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
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doplniť alebo nahradiť tradičné granty udeľované na základe žiadosti, resp. podporu 
poskytovanú na základe verejnej súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje význam 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) pri podpore 
tvorby pracovných miest, konkurencieschopnosti podnikov, hospodárskeho rastu a 
udržateľného rozvoja;

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila jednotný európsky digitálny a dátový trh s cieľom 
podporiť výmenu údajov medzi podnikmi a verejnými inštitúciami, rozvíjať a 
spracovávať údaje na európskej pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, vybudovať 
lepší systém  zdaňovania digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého by zisky boli 
zdaňované tam, kde majú podniky významné styky s používateľmi, a ďalej rozvíjať 
európske normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o kritickú 
infraštruktúru;

20. domnieva sa, že priemyselná transformácia si vyžaduje začlenenie nových poznatkov a 
inovácií do existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri vytváraní nových trhov; v tejto 
súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia investuje do výskumu a vývoja 
menšie percento HDP v porovnaní s jej svetovými konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých a stredných podnikoch v dôsledku nedostatku 
potrebného rizikového kapitálu; vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých programov, 
ktoré sú základom transformácie priemyslu Únie vrátane programu Horizont Európa, a 
aby podporila synergické účinky medzi regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi a 
súkromnými finančnými zdrojmi využitím synergických účinkov medzi všetkými 
programami Únie;

21. zastáva názor, že ekosystémy budú kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej revolúcie, 
ktorá zabezpečí cenovo dostupnú a čistejšiu energiu, transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

22. domnieva sa, že verejné obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou priemyselnej 
transformácie; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti úplného využitia pákového 
efektu verejných výdavkov a investícií na dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania; vyzýva tiež Komisiu, aby presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

23. vyzýva Komisiu, aby prijala dôrazný systém kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) 
s cieľom analyzovať vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a monitorovať pokrok a 
výsledky;

24. vzhľadom na zásadne zmenený medzinárodný hospodársky kontext vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala svoje antitrustové pravidlá a naďalej zabezpečovala účinné 
presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o 
udržanie konkurencieschopnosti Únie v celosvetovom meradle, a aby sa pritom snažila 
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o dosiahnutie rovnováhy medzi podporou európskych lídrov a ochranou dodávateľského 
reťazca pred nekalou hospodárskou súťažou, a to s cieľom kompenzovať globálnu 
nerovnosť podmienok vzhľadom na vyššie úrovne koncentrácie, marže a nerovnosti 
viditeľné v hospodárstve;

25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Táto správa o priemyselnej politike EÚ prichádza v dramatickom okamihu pre hospodárske 
aktivity na celom svete. Hospodárske dôsledky koronavírusu viedli k symetrickému šoku pre 
dopyt a ponuku, k akému nedošlo od druhej svetovej vojny. Finančné podmienky európskych 
spoločností sa dramaticky zhoršili, čo ohrozilo ich schopnosť investovať.

Práve keď bola Únia pripravená urýchliť dva epochálne prechody – digitálny a 
environmentálny, ktoré si vyžadujú obrovské súkromné a verejné investície, nás tvrdo zasiahla 
prvá pandémia modernej doby. Z tohto dôvodu sa v správe navrhujú dve oddelené fázy 
priemyselnej politiky: prvou je obnova výrobného systému a druhou rekonštrukcia a 
transformácia systému. Identifikácia výrobných ekosystémov, ktorú uskutočňuje Komisia, by 
mala byť základným usmernením pre každú iniciatívu v oblasti priemyselnej politiky, ktorá 
umožní zvoliť intervencie a priority a koordinovať iniciatívy v oblasti výskumu, vzdelávania a 
investícií.

Priemyselná politika Únie bola často vágna a teoretická. Išlo o kombináciu zásadných 
vyhlásení, nedostatku zdrojov, nadmernej regulácie a príliš byrokratických mechanizmov. 
Správa sa preto zameriava na nástroje a konkrétne opatrenia, ktoré sa majú prijať, a nie 
vyhlásenia o zámeroch. Účinná európska priemyselná politika si vyžaduje zodpovedajúci 
európsky rozpočet a dodatočné zdroje z národných rozpočtov a emisie európskych cenných 
papierov. Čas slov bez faktov sa končí. Nemôžeme si dovoliť ďalšie nevydarené štarty.

Medzinárodný kontext – asertívnejšia Únia

Vieme, že obe fázy sa uskutočnia v rámci systému medzinárodných hospodárskych vzťahov, 
ktoré sú oveľa náročnejšie a komplexnejšie ako v systéme fungujúcom posledné tri desaťročia. 
Uzavretý a protekcionistický systém, ktorý je jasne rozdelený medzi krajiny s trhovým 
hospodárstvom a krajiny, v ktorých prevláda štátny kapitalizmus, nezriedka agresívny. Z tohto 
dôvodu bude musieť EÚ, hoci je naďalej pevne spätá so zásadou voľného obchodu a 
viacstranného systému, zaviesť nástroje na ochranu obchodu a systém preverovania efektivity 
zahraničných investícií. To isté platí pre bezpečnosť dodávok energie vrátane podpory 
mechanizmov pre návrat strategických výrobných odvetví. Rovnako bude veľmi dôležité, aby 
plány dekarbonizácie európskeho priemyslu sprevádzala uhlíková daň na hraniciach, ktorá by 
zabraňovala úniku uhlíka. Rokovania o dohodách o voľnom obchode budú musieť odrážať 
povahu meniacich sa medzinárodných vzťahov a environmentálne ciele Únie. Budú sa musieť 
vybrať vhodné trhové protistrany a zakomponovať doložky o udržateľnosti, ktoré budú oveľa 
prísnejšie v porovnaní so súčasnými ustanoveniami.

Prvá fáza – obnova

Zachovanie jednotného trhu musí byť jedným z pilierov činnosti Únie v prvej fáze. Vnútorný 
trh bude v porovnaní so situáciou pred koronavírusom ešte viac roztrieštený a nevyvážený. 
Čiastočné pozastavenie ustanovení o poskytovaní štátnej pomoci zvýhodnilo krajiny s väčším 
objemom finančných prostriedkov. Je nutné konať rýchlo a nahradiť vnútroštátne systémy 
podpory pre podniky a pracovníkov európskymi programami, ktoré bude riadiť Komisia. V 
prvom rade by na to mal slúžiť fond pre obnovu, ktorý uprednostní krajiny, v ktorých bola 
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pomoc menej konzistentná a kde epidémia spôsobila najväčšie škody.

Ďalším kľúčovým prvkom stratégie obnovy musí byť podpora rekapitalizácie spoločností. 
Pomer vlastného imania a dlhu sa zhoršil; je potrebné zaviesť silnú fiškálnu podporu a priamy 
prístup ku kapitálu v prípade väčších spoločností s jasnými doložkami o ukončení a neutralite 
v oblasti správy vecí verejných. Fond na obnovu by mal na tento účel vyčleniť osobitné zdroje.

Výrobné ekosystémy, ktoré sú osobitne postihnuté dôsledkami koronavírusu – napríklad 
cestovný ruch a letectvo – budú musieť dostať väčší podiel zo špeciálneho systému štátnej 
pomoci počas dlhšieho obdobia.

Fáza 2 – rekonštrukcia a transformácia

Európske hospodárstvo sa znovu naštartuje iba prostredníctvom silného programu verejných 
investícií. Je preto mimoriadne dôležité, aby boli naďalej pozastavené pravidlá Paktu stability, 
prinajmenšom pokiaľ ide o investície zamerané na digitalizáciu a životné prostredie. 

Financovanie stanovené v rámci európskej zelenej dohody už pred krízou nepostačovalo pre 
environmentálnu transformáciu. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť pokračovanie fondu pre 
obnovu vo forme fondu na rekonštrukciu a transformáciu. Štruktúra intervencií a programov sa 
bude musieť predefinovať, aby bola orientovaná na náročnejšie podmienky vo svete, pokiaľ ide 
o digitálne a environmentálne ciele. Jeden aspekt musí byť jasný: bez silnej európskej podpory, 
ktorú zabezpečí posilnený rozpočet, pokračovanie fondu obnovy ako fondu pre rekonštrukciu 
a transformáciu a zvýšená sloboda pre investície členských štátov sa cieľ klimatickej neutrality 
v roku 2050 nedosiahne. Spolu s fondom pre rekonštrukciu a transformáciu je potrebné posilniť 
všetky európske programy, počnúc programom Horizont Európa, a prepojiť ich s národnými 
plánmi. je potrebné dôkladne preskúmať možnosť revidovať pravidlá štátnej pomoci a fúzií, s 
cieľom urýchliť priemyselnú transformáciu, a to prostredníctvom mobilizácie väčšieho počtu 
finančných zdrojov, a podporiť zrod európskych šampiónov; prostredníctvom vhodných 
opatrení na monitorovanie s cieľom zabrániť škodám na jednotnom trhu a v reťazci 
dodávateľov. 

Rozsah a hĺbka zmeny, ktorá sa od nás vyžaduje, by sa nemali podceňovať. Domnievame sa 
napríklad, že oceliarsky priemysel má zásadný význam pre celý výrobný reťazec strojárskeho 
priemyslu a automobilového priemyslu. Na dekarbonizáciu bude potrebné: 1) poskytnúť silné 
stimuly na zmenu strojového zariadenia a technológií; 2) cenová dotácia pre plyn, ak nebude 
konkurencieschopný pre výrobu ocele; 3) uhlíková daň na hraniciach, aby sa zabránilo lacnému 
dovozu zaťaženému znečistením. Vidno teda, že len komplexný prístup, ktorý je mimoriadne 
nákladný, môže zabezpečiť prechod k zníženiu emisií bez toho, aby došlo k poškodeniu 
európskeho priemyslu.

Nástroje a metodiky – efektívnejšia priemyselná politika

V správe sa navrhujú určité zmeny v spôsobe, akým sa priemyselná politika doteraz realizovala. 
Po prvé, je potrebné zabezpečiť posudzovanie vplyvu pred konečným zavedením akýchkoľvek 
nových pravidiel. Predovšetkým je v prvom štádiu nemysliteľné zaťažiť v dôsledku 
koronavírusu priemyselný systém, ktorý sa nachádza v kríze, zavedením pravidiel, ktoré si 
vyžadujú nákladné úpravy. V druhej fáze by sa mala poskytnúť primeraná podpora 
transformácii prostredníctvom vhodných zdrojov. 
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Pokiaľ ide o metodiky, v správe sa odporúča, aby sa prijal systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti s cieľom posúdiť účinnosť nástrojov, ktoré Únia prijme. 

Napokon sa navrhuje využiť spolufinancovanie prostredníctvom vnútroštátnych daňových 
úverových systémov na podporu investícií a výskumu namiesto bežných stimulov. Táto 
možnosť, ktorá by sa mala rozšíriť na všetky európske nástroje a fondy, zabezpečí väčšiu 
dostupnosť pre MSP a väčšiu efektívnosť a rýchlosť pri využívaní finančných prostriedkov s 
menšími byrokratickými zásahmi a nákladmi na ich poskytovanie.


