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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o novi dolgoročni strategiji za prihodnost evropske industrije
(2020/2076(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 9, 151 in 
152, člena 153(1) in (2) ter člena 173 o industrijski politiki EU, ki se med drugim 
sklicuje na konkurenčnost industrije Unije,

– ob upoštevanju členov 14, 27 in 30 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju PDEU in Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti člena 5(3) PEU in 
Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. maja 2020 o novem večletnem finančnem 
okviru, lastnih sredstvih in načrtu za okrevanje (2020/2631(RSP))1,

– ob upoštevanju evropskih gospodarskih napovedi Komisije (pomlad 2020),

– ob upoštevanju sklepov predsednika Evropskega sveta po videokonferenci s člani 
Evropskega sveta 23. aprila 2020,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami (2020/2616(RSP))2,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visokega predstavnika z dne 
8. aprila 2020 o globalnem odzivu EU na pandemijo COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– ob upoštevanju sklepov predsednika Evropskega sveta po videokonferenci s člani 
Evropskega sveta 17. marca 2020 o COVID-19,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. marca 2020 z naslovom Usklajen 
gospodarski odziv na izbruh virusa COVID-19 (COM(2020)0112),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom Nova industrijska 
strategija za Evropo (COM(2020)0102),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom Strategija za MSP 
za trajnostno in digitalno Evropo (COM(2020)0103),

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 4. marca 2020 za uredbo o vzpostavitvi okvira 
za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska 
podnebna pravila) (COM(2020)0080),

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0124.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. februarja 2020 z naslovom Oblikovanje 
digitalne prihodnosti Evrope (COM(2020)0067),

– ob upoštevanju delovnega programa Komisije za leto 2020 z naslovom Bolj ambiciozna 
Unija (COM(2020)0037),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem dogovoru 
(2019/2956(RSP))3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. januarja 2020 o naložbenem načrtu za 
trajnostno Evropo (COM(2020)0021),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o pošteni obdavčitvi v 
digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu (2019/2901(RSP))4,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 12. decembra 2019 (EUCO 29/19),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 20. junija 2019 o novi strateški agendi 
za EU za obdobje 2019–2024 (EUCO 9/19),

– ob upoštevanju sklepov o prihodnji strategiji EU na področju industrijske politike, ki jih 
je Svet sprejel na 3655. seji 29. novembra 2018 (14832/18),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. septembra 2017 z naslovom Vlaganje v 
pametno, inovativno in trajnostno industrijo – Prenovljena strategija EU za industrijsko 
politiko (COM(2017)0479),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2017 o oblikovanju ambiciozne 
industrijske strategije EU kot strateške prednostne naloge za rast, delovna mesta in 
inovacije v Evropi (2017/2732(RSP))5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2017 o digitalizaciji evropske industrije 
(2016/2271(INI))6,

– ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor za Komisijo o ambiciozni industrijski 
strategiji EU kot prednostni nalogi za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (O-
000047/2017),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2016 z naslovom Aktu za enotni 
digitalni trg naproti (2015/2147(INI))7,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. aprila 2016 z naslovom Digitalizacija 

3 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
4 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0102.
5 UL C 334, 19.9.2018, str. 124.
6 UL C 307, 30.8.2018, str. 163.
7 UL C 11, 12.1.2018, str. 55.
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evropske industrije – Izkoriščanje vseh prednosti enotnega digitalnega trga 
(COM(2016)0180),

– ob upoštevanju Pariškega sporazuma, ki ga je Evropski parlament ratificiral 
4. oktobra 2016,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. oktobra 2016 o potrebi po evropski politiki za 
ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom 
(2016/2891(RSP))8,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 15. decembra 2016 in 23. junija 2017,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o agendi za konkurenčnost industrije, o digitalizaciji 
evropske industrije ter o svežnju o tehnologijah enotnega digitalnega trga in 
modernizaciji javnih storitev,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2015 z naslovom Trgovina za vse 
– Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko (COM(2015)0497),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2014 o ponovni industrializaciji 
Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti (2013/2006(INI))9,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. januarja 2014 z naslovom Za oživitev 
evropske industrije (COM(2014)0014),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za notranji 
trg in varstvo potrošnikov, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kulturo in 
izobraževanje ter Odbora za pravne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0000/2020),

A. ker Unija potrebuje novo industrijsko strategijo, s katero bo njena industrija postala bolj 
konkurenčna v svetu, odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker bi morala taka 
strategija zajemati prehod evropske industrije na digitalizacijo in podnebno nevtralnost, 
pri čemer bi bilo treba dajati prednost načelu „energijska učinkovitost na prvem mestu“, 
prihrankom energije in tehnologijam za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov;

B. ker bi bilo treba z industrijsko strategijo Unije zagotavljati pravilno delovanje enotnega 
trga, ustvariti enake konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU ter zagotoviti lažji dostop 
do finančnih sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa zagotavljati ustrezno raven 
naložb, raziskav in inovacij ter izobraževanja in veščin za spodbujanje konkurenčnosti 
in trajnosti;

C. ker je pandemija COVID-19 s svojimi posledicami v Evropi povzročila upad 
gospodarske rasti, kakršnega še ni bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v prihodnost 

8 UL C 215, 19.6.2018, str. 21.
9 UL C 482, 23.12.2016, str. 89.
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usmerjena industrijska strategija najprej obravnavati okrevanje industrije;

D. ker bo finančna struktura gospodarskih družb zaradi novih posojil, najetih za preživetje 
upada gospodarske rasti, verjetno ranljivejša, kar bo dolgoročno povzročilo počasno 
rast;

1. meni, da bi morala biti digitalni in okoljski prehod v samem središču vseh strategij 
Unije do leta 2050; v tem okviru poziva Komisijo, naj opredeli celovito industrijsko 
strategijo za upravljanje teh prehodov, spodbujanje preobrazbe in zagotavljanje 
strateške neodvisnosti Unije;

2. se zaveda, da dinamika trga sama po sebi ne premosti razpok, nastalih v procesu 
preobrazbe, če prehodi niso ustrezno vodeni in ni močne industrijske politike; nadalje se 
zaveda, da medtem ko trgi, konkurenca in inovacije močno spodbujajo preobrazbo, se 
morata s posledicami te preobrazbe spopadati družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso ustvarjena v istih regijah niti jih ne zasedejo isti 
delavci; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena in socialno 
pravična ter da bo vsak ukrep, namenjen pospeševanju procesa (digitalne, okoljske itd.) 
preobrazbe spremljala ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delavcev, 
da bi obvladali posledice, ki jih bo imel ta pospešeni proces za regije in ljudi;

3. glede na sedanji kontekst meni, da Unija potrebuje novo, prilagojeno industrijsko 
strategijo, ki se bo osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo namenjena okrevanju, druga 
pa obnovi in preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj strategijo, ki jo je objavila 
marca 2020, prilagodi sedanjim razmeram in se loti obeh faz, pri tem pa digitalne in 
okoljske cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

Prva faza – okrevanje

4. pozdravlja začasni okvir za državno pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti tja, kjer 
je nujno potrebna; vseeno poziva Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, zagotovljena v 
fazi izrednih razmer, ne bo privedla do trajnega izkrivljanja enotnega trga;

5. meni, da so gospodarske sheme, ki so jih uvedle posamezne države članice kot pomoč, 
da bi mala in srednja podjetja ter gospodarske družbe premagale kratkoročne denarne 
težave, koristne, a bodo hkrati povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij; zato v tem 
kontekstu poziva Komisijo, naj okrevanje olajša z davčnimi shemami, ki spodbujajo 
lastniški kapital namesto dolgov in nepovratna sredstva namesto posojil in/ali jamstev;

6. poziva Komisijo, naj v načrt okrevanja vključi strategijo za premestitev industrije v 
Evropo in vrnitev industrijske proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg tega poziva, 
naj sprejme odločnejše stališče do nepoštene svetovne konkurence in plenilskih 
prevzemov, ki jih izvajajo podjetja v državni lasti in državni skladi; meni, da bi morala 
Unija v zvezi s tem uvesti začasno shemo instrumenta trgovinske zaščite;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških sektorjih ter 
blokirati prevzeme in neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi lahko postala še bolj 
odvisna od tujih sil;
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8. meni, da bi moral načrt za okrevanje industrije pripomoči k snovanju novih ambicioznih 
in inovativnih evropskih industrijskih projektov, ki bi šli v korak s sedanjo revizijo 
smernic za pomembne projekte skupnega evropskega interesa, da bi spodbudili pojav 
vodilnih evropskih akterjev v strateških sektorjih industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

9. meni, da bi moral biti steber prve faze okrevanja industrije EU po pandemiji COVID-19 
sklad za okrevanje (v nadaljnjem besedilu: sklad); poziva Komisijo, naj poskrbi za to, 
da se bo sklad začel hitro izvajati in da:

a. bo imel zadostno finančno zmogljivost za povrnitev škode, ki jo je evropska 
industrija utrpela kot posledica krize zaradi COVID-19;

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija upravljala neposredno prek evropskih 
programov, da se prepreči nadaljnje izkrivljanje enotnega trga;

c. bo finančno pomoč razporejal med različne sektorje industrije glede na nastalo 
škodo, izzive, s katerimi se spopadajo, in znesek nacionalne finančne podpore, ki 
so jo že prejeli prek nacionalnih shem pomoči;

d. bo podpiral nacionalne davčne sheme, ki spodbujajo kapitalske naložbe zasebnega 
sektorja in gospodarskim družbam omogočajo, da del posojil, ki jih zagotavlja 
sklad, pretvorijo v lastniški kapital;

e. bo dajal prednost gospodarskim družbam ter malim in srednjim podjetjem, ki se v 
poslovnih načrtih osredotočajo na digitalno in okoljsko preobrazbo;

f. bo okrepil program jamstev EIB ter poskrbel, da bo ta dopolnjeval nacionalne 
programe, da se njihov učinek okrepi in se nacionalne sheme postopno 
nadomestijo;

10. opozarja, da je treba podpirati trajnostno in pravično okrevanje po krizi zaradi COVID-
19, da se rast v EU okrepi s povečanjem naložb v digitalni in zeleni prehod; poziva 
Komisijo, naj podpre ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del okrepljenega večletnega 
finančnega okvira in bo vključen v sklep o virih lastnih sredstev, ter si prizadeva za 
usklajevanje fiskalne politike, da se okrepi evropski fiskalni okvir; meni, da bi moral 
sklad po vrhuncu pandemije postati trajen sklad za obnovo, ki bi spodbujal digitalni in 
zeleni industrijski prehod;

11. poziva Komisijo, naj, preden pripravi nove zakonodajne predloge ali sprejme nove 
ukrepe, opravi podrobno oceno učinka možnih stroškov in bremen za evropske 
gospodarske družbe ter mala in srednja podjetja; jo nadalje poziva, naj predlaga 
sorazmerno podporo prizadetim sektorjem, kadar negativnega učinka ni mogoče 
preprečiti;

Druga faza – obnova in preobrazba

12. meni, da bi morala Unija po koncu faze izrednih razmer začeti z drugo fazo svoje 
industrijske strategije: zagotavljanjem dolgoročne konkurenčnosti, odpornosti in 
trajnosti svoje industrije;
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13. opozarja na potencial krožnega gospodarstva za posodobitev gospodarstva Unije, 
zmanjšanje njegove porabe energije in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev industrije 
in njihovih vrednostnih verig;

14. meni, da je na nacionalnih in svetovnih trgih precej možnosti za tehnologije z nizkimi 
emisijami in trajnostne proizvode, procese in storitve v celotni vrednostni verigi, od 
surovin do energetsko intenzivnih panog, proizvodnje in sektorja industrijskih storitev; 
poleg tega meni, da so podnebna pravila prvi korak k vključitvi podnebnih ciljev v 
zakonodajo Unije; meni, da je celovitejši in bolj sistematičen okvir ciljev potreben tudi 
za zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in stabilni strategiji za evropsko industrijo;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito evropsko industrijsko politiko potreben pregled 
podnebnih ciljev kot kažipot za oblikovanje industrije prihodnosti; meni, da bi morali k 
uresničevanju podnebnih ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v zvezi s tem poudarja 
pomen plina kot sredstva za energetski prehod in vodika kot potencialne prelomne 
tehnologije; poziva tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti omrežij in oskrbi z 
energijo; poziva Svet, naj več sredstev iz proračuna EU nameni za prizadevanja v zvezi 
s podnebnimi spremembami; poziva Komisijo, naj zagotovi, da industrije z visoko 
stopnjo selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev trajnostnega financiranja javnega in zasebnega 
sektorja ter pomoč gospodarskim družbam pri postopku razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno mednarodno konkurenco;

16. opozarja, da je treba podpreti pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro zasnovan 
mehanizem za pravični prehod, vključno s Skladom za pravični prehod, pomembno 
orodje za olajšanje prehoda in uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, ki bi hkrati 
obravnavalo socialne učinke; poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje tega 
instrumenta, vključno z dodatnimi proračunskimi viri, ključen element za uspešno 
izvajanje evropskega zelenega dogovora;

17. poziva Komisijo, naj svojo industrijsko strategijo prilagodi širitvi in komercializaciji 
prelomnih tehnologij v Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj za tehnologije v 
zgodnji fazi in razvije začetne vrednostne verige, da bi podprla prve komercialne 
podnebno nevtralne tehnologije in proizvode;

18. meni, da je treba industrijo Unije, tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; poziva 
Komisijo, naj med drugim vlaga v podatkovno gospodarstvo, umetno inteligenco, 
pametno proizvodnjo, mobilnost ter odporna in varna zelo hitra omrežja; poziva 
Komisijo, naj v zvezi s tem oceni učinkovitost sofinanciranih nacionalnih shem davčnih 
dobropisov, ki bi lahko dopolnjevale ali nadomestile tradicionalna nepovratna sredstva 
„na zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

19. poziva Komisijo, naj uresniči enoten evropski digitalni in podatkovni trg, spodbuja 
izmenjavo podatkov med gospodarskimi družbami in med javnimi institucijami, 
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podatke razvija in obdeluje na evropskih tleh, zlasti podatke javnih organov, vzpostavi 
boljši sistem obdavčitve digitalnega gospodarstva, v katerem bodo dobički obdavčeni 
tam, kjer gospodarske družbe opravijo znaten del interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

20. meni, da je treba za preobrazbo industrije na obstoječe trge vključiti novo znanje in 
inovacije ter jih uporabiti tudi pri oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, da Unija v 
raziskave in razvoj po deležu BDP vlaga manj kot njene svetovne konkurentke in da v 
malih in srednjih podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega tveganega kapitala močno 
primanjkuje zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, naj poveča proračun za 
programe, ki spodbujajo preobrazbo industrije Unije, vključno s programom Obzorje 
Evropa, ter spodbuja sinergije med regionalnimi, nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi 
viri financiranja z izkoriščanjem sinergij med vsemi programi Unije;

21. meni, da bodo ekosistemi ključni sestavni deli naslednje industrijske revolucije, saj 
bodo zagotovili cenovno dostopno in čistejšo energijo ter preoblikovane metode 
proizvodnje in opravljanja storitev; meni tudi, da bo spodbujanje sodelovanja med 
industrijo, akademskim svetom, malimi in srednjimi podjetji, zagonskimi podjetji, 
sindikati, civilno družbo, organizacijami končnih uporabnikov in vsemi drugimi 
deležniki ključno za reševanje nedelovanja trga in podporo prizadevanjem za 
premostitev inovacijskega prepada („doline smrti“), tudi na področjih, ki še niso zajeta 
v industrijskih interesih;

22. meni, da je javno naročanje bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; poziva 
Komisijo, naj prouči, kako bi v celoti izkoristili učinek vzvoda javne porabe in naložb 
za doseganje ciljev politik, tudi z vključitvijo obveznih okoljskih in socialnih meril v 
javna naročila; Komisijo poziva tudi, naj si prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo zagotovil vzajemnost in skupne standarde;

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov;

24. glede na bistveno spremenjene mednarodne gospodarske okoliščine poziva Komisijo, 
naj pregleda svoja protimonopolna pravila in še naprej zagotavlja, da se z izvajanjem 
konkurenčnega prava EU uspešno ohranja konkurenčnost Unije v svetu, pri tem pa 
poskuša uravnovesiti podporo vodilnim evropskim podjetjem in zaščito dobavne verige 
pred nepošteno konkurenco, da bi nadomestila neobstoj enakih konkurenčnih pogojev 
na svetovni ravni glede na višje ravni koncentracije, marž in neenakosti, ki so opazne v 
gospodarstvu;

25. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Uvodno pojasnilo

To poročilo o industrijski politiki EU je bilo pripravljeno v obdobju, ki je za gospodarske 
dejavnosti po vsem svetu dramatično. Gospodarske posledice koronavirusa, kakršnih od druge 
svetovne vojne še ni bilo, so v enaki meri prizadele tako povpraševanje kot ponudbo. Finančne 
razmere evropskih podjetij so se občutno poslabšale, njihove naložbene zmogljivosti pa so 
ogrožene.

Ravno v obdobju, ko je Unija nameravala pospešiti dva zgodovinska prehoda, in sicer 
digitalnega in okoljskega, ki zahtevata zelo velike zasebne in javne naložbe, nas je prizadela 
prva pandemija novejše zgodovine. V tem poročilu se zato predlagata dve jasno ločeni fazi 
industrijske politike: prva zajema okrevanje proizvodnega sistema, druga pa je namenjena 
njegovi obnovi in preobrazbi. Opredelitev proizvodnih ekosistemov, s katero se trenutno 
ukvarja Komisija, bo morala zagotoviti smernice za vse pobude na področju industrijske 
politike, omogočati izbor ukrepov in prednostnih nalog ter zagotavljati usklajevanje pobud na 
področju raziskav, izobraževanja in naložb.

Industrijska politika, ki jo vodi Unija, je pogosto presplošna in teoretična, zaznamuje pa jo 
kombinacija načelnih izjav, pomanjkanja sredstev, prevelikega števila predpisov in pretirano 
birokratskih mehanizmov. Poročilo se zato bolj kot na izjave o namerah osredotoča na 
konkretna orodja in ukrepe, ki jih je treba izvesti. Da bi vzpostavili učinkovito evropsko 
industrijsko politiko, je treba zagotoviti ustrezen evropski proračun in dodatna sredstva iz 
nacionalnih proračunov in izdaje evropskih obveznic. Z besed moramo preiti na dejanja. 
Neuspelih začetkov si ne moremo več privoščiti.

Mednarodni okvir – odločnejša Unija

Vemo, da se bosta obe fazi izvajali v sistemu mednarodnih gospodarskih odnosov, v katerem 
so razmere veliko ostrejše in kompleksnejše kot v zadnjih 30 letih. Gre za bolj zaprt in 
protekcionističen sistem, pri katerem prihaja do občutnega razhajanja med državami s tržnim 
gospodarstvom in državami, v katerih še vedno prevladuje pogosto agresiven državni 
kapitalizem. EU bo morala kljub doslednemu upoštevanju načela proste trgovine in ohranitvi 
večstranskega sistema trgovanja zagotoviti instrumente trgovinske zaščite in sistem spremljanja 
najučinkovitejših tujih naložb. Zagotoviti bo morala tudi zanesljivost oskrbe, tudi s 
spodbujanjem mehanizmov za vrnitev proizvodnje v strateških proizvodnih sektorjih. Prav tako 
je bistveno, da vse načrte o razogljičenju evropske industrije spremlja davek na meji glede na 
emisije ogljika, ki bo preprečeval selitev virov CO2. Pogajanja o sporazumih o prosti trgovini 
bodo morala potekati v skladu s spremenjenimi mednarodnimi odnosi in okoljskimi cilji Unije. 
Ustrezno bo treba izbrati trgovinske partnerje in vključiti določbe o trajnosti, ki bodo veliko 
strožje od sedanjih.

Prva faza – okrevanje

V prvi fazi mora biti eden od temeljev ukrepanja Unije ohranitev enotnega trga. Ta bo v 
primerjavi z razmerami pred COVID-19 bolj razdrobljen in neuravnotežen. Zaradi delne 
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prekinitve zagotavljanja državne pomoči so v prednosti države z več finančnimi sredstvi. 
Ukrepati je treba hitro in nacionalne sheme za podporo podjetjem in delavcem nadomestiti z 
evropskimi programi, ki jih bo upravljala Komisija. Pri tem bi bilo treba uporabiti zlasti sklad 
za okrevanje, pri katerem bi bilo treba dati prednost državam, v katerih je bila pomoč nižja in 
ki jih je epidemija najbolj prizadela.

Drug bistveni element strategije za okrevanje mora biti podpora za dokapitalizacijo podjetij. 
Razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom se je poslabšalo, zato je treba zagotoviti 
učinkovito fiskalno podporo in neposreden vstop v kapital večjih podjetij ter jasne določbe o 
izstopu in nevtralnosti pri upravljanju. Sklad za okrevanje bo moral v ta namen vključevati 
posebno dodelitev sredstev.

Proizvodnim sektorjem, ki so jih posledice koronavirusa posebej prizadele, kot sta turizem in 
letalstvo, je treba zagotoviti večji znesek nepovratnih sredstev in daljše obdobje posebnega 
režima državne pomoči.

Druga faza – obnova in preobrazba

Ponovni zagon evropskega gospodarstva je mogoče doseči le z učinkovitim programom javnih 
naložb. Zato je izjemno pomembno, da se prekinitev uporabe pravila Pakta za stabilnost in rast 
vsaj v omejeni obliki nadaljuje za naložbe, namenjene digitalizaciji in okoljskemu prehodu. 

Finančni ukrepi, določeni v evropskem zelenem dogovoru, so bili že pred krizo povsem 
nezadostni, da bi podprli okoljski prehod. Zato je treba zagotoviti, da se bodo ukrepi v okviru 
sklada za okrevanje nadaljevali v obliki sklada za obnovo in preobrazbo. Strukturo ukrepov in 
programov bo treba spremeniti in jo bolje prilagoditi digitalnim in okoljskim ciljem. Nekaj 
mora biti jasno: brez močne evropske podpore, zagotovljene v obliki okrepljenega proračuna, 
prehoda s sklada za okrevanje na sklad za obnovo in preobrazbo ter večje naložbene svobode 
držav članic cilja glede podnebne nevtralnosti leta 2050 ne bomo uresničili. Poleg sklada za 
obnovo in preobrazbo bi bilo treba okrepiti vse evropske programe in jih uskladiti z 
nacionalnimi načrti, pri tem pa začeti pri programu Obzorje Evropa. Podrobno je treba proučiti, 
ali bi lahko spremenili predpise o državni pomoči in združitvah, da bi z mobilizacijo večjega 
nabora finančnih sredstev pospešili industrijski prehod in omogočili izoblikovanje evropskih 
vodilnih podjetij, pri tem pa zagotoviti ustrezne mehanizme spremljanja, da enotni trg in 
dobavna veriga ne bi utrpela škode. 

Obširnosti, razsežnosti in izčrpnosti sprememb, ki jih moramo izvesti, ne smemo podcenjevati. 
Za razogljičenje na primer jeklarske industrije, ki je bistvenega pomena za celotno proizvodno 
verigo v strojnem in avtomobilskem sektorju, bi bilo treba zagotoviti: 1) učinkovite spodbude 
za zamenjavo strojev in tehnologij; 2) subvencije za cene plina, ki trenutno za proizvodnjo jekla 
niso konkurenčne; 3) davek na meji glede na emisije ogljika, da bi preprečili uvoz onesnaževal 
po nizki ceni. Le celosten in zelo drag pristop lahko torej zagotovi prehod na zmanjšanje emisij, 
ki ne bo negativno vplival na evropsko industrijo.

Orodja in metodologije – učinkovitejša industrijska politika

V tem poročilu se predlaga nekaj sprememb načina, kako je bila industrijska politika doslej 
vodena. Pred sprejetjem vsakega novega predpisa bi bilo treba zlasti izvesti oceno učinka. 
Predvsem v prvi fazi bi bilo nepredstavljivo, da bi industrijski sektor, ki je v krizi zaradi 
koronavirusa, obremenili s predpisi, ki zahtevajo drage prilagoditve. V drugi fazi pa bi bilo 
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treba zagotoviti ustrezne sklade za pomoč pri prehodu. 

Poleg tega se v zvezi z metodologijami predlaga, da se uvede sistem ključnih kazalnikov 
uspešnosti, ki bo namenjen ocenjevanju učinkovitosti ukrepov Unije. 

Nazadnje pa se predlaga, da se za spodbujanje naložb in raziskav namesto običajnih spodbud, 
ki se dodeljujejo v okviru razpisov, uporabi mehanizem za sofinanciranje nacionalnih shem 
davčnih dobropisov. Ta možnost, ki bi jo bilo treba razširiti na vse evropske instrumente in 
sklade, bi zagotavljala boljši dostop do sredstev malim in srednjim podjetjem, večjo 
učinkovitost in hitrost uporabe sredstev, manj birokratskih postopkov in nižje stroške 
dodeljevanja sredstev.


